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الرهبالرممناللهب!صم

مقدمه

كفواا4يكنو!يولدوايلداالذيالصمد،الفردالأصد،الواحددثهالحد

آلهوعلى،الثهعبدبنمحد،للعالمإنرحمةالمبعوثعلىوالسلأموالصلأةأصد،

.ولاهومنو!به

أمابمد:

اطلولعقيدةفيهعرضت،النصارىعندوالصلبالتجسدعنمجثفهذا

!تااالعقيدةتلكرطسةنقاطفينافضتثم،علماؤ!قررهاولاتحادكما

البشر.منيخرهفيحلو!أوإلا،اتجسداستحالة،والبراهينبالحجج

عند-أ!يتها!و!ت،أصول!وشرحت،الصلبقضيةعنتحدثتثم

مناقشةفيأضذتثمالنكراية؟!زعليهتقومالذيالأساسوأنها-النصارى

استحالةالمنصفالمقارئشكشف،مرتبةعلميةمناقشةالمسيحبصلبالاتول

البحث.هذامنأماكهافيأوردتهاكث!رةلأدلة(السلأم)عليهصلبه

وفدت،دخيلىعقائدأنهامبيناالعقائدتكأصولعنالنقابكشفتثم

الوثنيين.والهنودا!ريينقدماءكديانةالقديمةالوثنيةالأديانمنالنصرانيةعلى

بهالثبتواالمسيحيةعلماءبمرهاالتيالأدلاَعلىرددتالبحثغايةوفي

آناجي!.تقرركاالصليبعلىالمسيحموت

والصلب،القتلالمسيحعنيضنيعندماالإسلأمفإنأمر،من!كنوكما
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لأن-دلّهوابنإلهإنهعنهيقولونالصارىوأنخصوعما-ويكرمهيجلهفإنه

-افعراويشيخنايقول-كماالمصلوبعلىالصالبمنقدرةفيهالصلب

نحلوق؟منعليهمقدوراالإلاينقلبفكيف

ليوزادا،لبادهنافعاويجعلههذا،مملىيتقبلأن-سبحانهالنّهأسأل

ربى.لقاءيوم

آمين.وقاليديهرغقارثاالثهورم

ممايةعل!ررحمو/دكتهـو

اهـ041رجبغرةإفىاقاهرة
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!أةتحاورالقجسدعقيدة

الَجسدكماعقيدةلنايصورونأنفسهمافصارىندعأنالمنالبمنلعل

ز3الأستاذال!تبيقول،والتوضيحالتعقيبفيإلامناتدضلدونبهايدينون

ضالفاصينا:عقيدتهمصبالمسيحالسيدتجسدعنيتحدثوهوش!ودة

منوذريتههووطرد،ذريتهسا!روعلىنفسهعلىالموتجملبالثهوصيةآدم

بعدإلاأولأكماكانوااللهبمحدوالخعفيهالدخولحق!يبقوا،الفردوس

خطاياهعنيمَدمكفارةأنللأنسانممكنأصكنواخطايا!،مغثنرةعلىالحصول

طبعه.علىالخطاياهذهوتسلطلعجزه

عقابأكللكهأنفإماأمر-ش:أحدآدمعلىيجريأنعلىقادراَاللهوقدكان

العدليضضمنعقابهأنإلا،طبيعظضعفعلىتعطفايسامحهأو،جريمتهعلىلا

في،العدلعدرولكنهالرحمةيتضمنبلأكفارةتبريرهأنكماالرحمةكلدرولكنه

منزهوالخالقنقصأذلكفيلأن،الصفتينهاتينإحدىإهداريمكنلاأنهحين

النقص.عن

ويستوفى،الإنسانيخلصبها!ةواسطةالإلهيةالحكةدبرتلذلك

الوقت.ذاتفيحقهالإلهيالعدل

اللهطبيعةمعباشتراكها،إلهيةرتجةإلىالإنسانطبيعة!رقيةهماوتلك

الإلهي.العدلتجاهعليهاماوتنيمعاصيهاعنشكفرأنلهالجسىحتى،نفسه

تتمأنيمكنحتىس،ا!رية!يعتهوتألهاللهابننجتجسدإلاممكنأذلكءكنوا
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هبأخطأتالتيالطبيعةبأنبقضيالإلهيالعدلطأن،والناشراللّهبينالمصالحة

الواجب،القصاصفيهايتحملديىالإنسانطبيعةالثهفقدثمومن،تموتالتي

شيسر،،متناهغيرعلىكمالالجسدبهحصل،جوهريأاتحاداَبالجسدواتحد

هذهفقدكانتوبذلك،المتاهيةغيرخطيئتهعلىالكفارةيقدمأنبواسطته

ووفقتمعاَ،والرحمةالعدلاستوفتلأشهاوأحكها،الوسائلأحمىهبالوسيلأ

الرحمة،ظهرتعندماعدلأيزلافألعدلحقه:منهماكلأعطتإذبينهما،

سأ)1(.االعدلتمعندمارحمةشلاوالرحمة

4الىلحاد5لالحل!ةلكقيهلْههادمناقشه

اللأهوتحملوليجوزكيفبالمحدثقديماتحاديجوز51،:جمف

نأآخرمحذوريلزموكانتهإزاَ،اللأهوتل!نذلكصازولو؟بالناسوت

به)2(.المتحدالناسوتعاللأهوتعلىدظ!أأواالصلب

كاطلال!ئنينحق!إلابصدقلالامتزاجيأعقلامَحادهذاثانيا:

إنساناَ،ولاإلهاَلاالمسيحيكونأنويلزمممفلا،تعالىالثهفيوأما،والعسل

والعسلالخلمنالخكونفإنالشيفينأصدهوليسشيئينمنالمتكونلأن

زعهمحسبللمسيحفيكونسكرأنهولاضلأنهالزكيببعدعليهيطلقلا

)3(.ثالثةطبية

المسيحناسوتمعالمسيحبناسوتالمتحدةالذاتهلآخر:وبتجير

الأولى.الطبعة23/1Aالأفباطتارلِخ:شنودةزكى1()

يمجلةالنصارىمذاهبعلىتاريخيةلاهوئلهةرسالة:موملبنعفلِفالشيخ)2(

.919صأم229لسنة2(0)المشر!

(.الأرثوذكسفرقهْلِلزمالرد)وفذابعدهاوما429صالسابى)3(
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إنهماقيل:فإن؟واحداجوهراصارتاأو،وجوهرش،ذاتينلاتحادبعدأصبحتا

قيل:وإنباتحاد،ذلكفليسلاتحادقبلوجوهرانكاكاناذا،نلإئحادبعد

معاللبنأواطديد،محصاراكالنارإ!مابعفمهميقول-كماواصداجوهراصارا

حقيقتهبلمنهماصفةكلوانقلأبمنهما،كلاستحالةيستلزمهذا:نقول-الماء

يكونأنيلزموحينئذ-ثالثشئإلىاختلطاإذاواللبنالماءاستحالكما

شئبعدمإلاشكونلاولاستعالة،وحقيقتهصفتهوتبدلتاستحالاللأهوت

بنفسه.الوجودالواصاالقديممنشيئعدمفيلزمآخر،ووجود

)1(.عدمهامتنحوجودهوجبوما،عدمهاستحالقدمهوجبوما

،ك!ابالبدنالروحباتحادبالناسوتاللأهوتامَحاد!مهونإنهمثالثا:

يصيبماأنالمعلومفنوحينئذ،البدنفيالروحبظهورفيهظهورههناشبهوا

يكونأنفيلزم،البدنبهايتأالروحبهاتتأوما،الروحبهأتثأمالا3منالبدن

متوجعا.مئألماأيضااللأهوتالشديدكانالوجعوتوجعأولأصلبلماالناسوت

بسيطة،الروحلي:فقالالنصارىبعضبهذاخاطبتاوفداجمية:ابنيقول

وأأمنعمةالموتبعدالكفارأرواحفيتقولفاله:ففلتا،أيلحقهالاأي

فإذا،ونعذبتنعمالمفارقةالروحأنفعلم:فقلتالعذابفيهما:فقال؟معذبة

كماالناسوتاتأإذاالمأأنلزمالبدنفيبالروحالناسوتفياللأهوتشبهغ

ا)2(.ذلكابلزوموغيرههوفاعئرف،البدنالأإذاالروحاتتأ

1(.16)2/الصحبحالجواب،ئيميةابن:انظر1()

.172صالسابق)2(
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)1(-
وقعالصلبأنواطلوللاتحادعقيدةمن"يلزم:اخرموضوعفيويقول

باتحادتارةيشبهونهبالناسوتاللأهوتاتحادفيلأنهم؟والناسوتاللأهوتعلى

وأبالحديدالناربامَحادوتارة()الأرثوبممساليعقوبيةتشبيهوهذا،باللبنالماء

وغير!.)ال!ثوليك(نيةالم!لتثبيهوهذا،بالجسمالنفس

عنأصدهماكيزلافإنه(اللبنإلىوصلإلاالماءإلىيصللاأنهومعلوم

ذلكطقعليهبصقأوالحديدطرقمىالحديدفيالتيالناركأ!كآخر،ا

للنفس،والعذابا-!ربأ!لحقوعذبضربإذاوالبدن،فيهالتىبالنار

إهانةمنالناسوتأصابمَاأصابهاللأهوتأنيقتضيتمثيلهمحقيقةفكأن

".ادعوهالذيوالصلبل!وإللافهموتعذصبهماليهود

لاأحدهمايصيبمالوكانلاتحادفإنبالاتحاد،الفولعلىلازموهذا

تعدد.بلاتحادهنايكنأفيها،خريمثركه

نأيخلوليسمريممنالمأخوذالبمثرئفيصلتعالىالنّهإنفودمأبمآ:1

اللّهإنالقولإلىيؤديمماوهذاالجوهر،فيالعرضكثلفيهصلقديكون

والقولانجسمالثهبأندللوهذا،الجسمفيالجسمأوكحلول،عرفيتعالى

كؤ.

فيصلالكمالعلى!طهالإلهيالجوهريكونأن-أيضا-يخلوليسثم

وإنكان،انحصرفقدفيهصلكانممهفإنبعضهأومريممنالمأخوذالبشرى

والقو!نكفر)2(.تبعضأوتجزأفقدبعضهصل

لا(2/852،762،862،872):نظراو(2/792)لسابقا(1)

المشرقبمجلةاليسوعىشيخولويسالأبنشرها،نصيبينمطرانإيليامجالس)2(

).Irصا1122لسنهَ)25(
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يأمعأوولادتهما،نحلوقبإنسااناطالقهاللهتجسد!طمهَادعاءخامسا:

أمرهو،بالناسوتاللأهوتباتحادعنهيعبرالذيوهو،الناسوتمعالكلمة

فييحلاللهبأنالأنبياءمننبينطقولا،نقلعليهيدلوا،العقلقيممتخ

كا!سيحالكذابونيدسوإنما،فيهالربحملولقطصادقادىولاالشر،

مريمابنعيس!اللهفيترلالألوهيةويديها،الزمانآخرفييظهرالذيالدجال

العالمين.ربفيهيحللاالبشرأنويبين،فيقتله

أولىالملأ!كةمنبملكفاتحادهببشريتحدأنأمكنهإذاإنهسادسا:

اتحادهمنأولىأنبياءاإلىأرسلهالذيبجإريلاتحادهفقدكانويخئذ،وأحرى

.النصارىوعواماليهود(يخاطبببشر

دونالمسيبمبذلكاختصدوواقعأممكنأالبمثرفيصلولالوكانكذلك

اطفلق-وصاصةالنّهوجودوهووالمقئضرشاملةالقدرةلأن؟وبعدهقبلهص!

سماكانjوواصد،غيرالبشرمنأرسلممكنةالرسالةلماكانتولهذاموجود،

واصد.غيرحمعمملأمهممكناَللبمث!ر!لأمه

به،اتحادهمنأيسرسبحانهدثها،ديرؤيةأنالمعلوممنإنهاسابمآ

علىومنعها،الدهنفاهافدالدنيافيالرؤيةفإذاكانتبالإم!نوأولى،فيهوحلوله

يجوزفكيف،وسلأمهعليهماللهصلواتوحمدوعيسىموسىرسلهألسن

ا(؟إ.بهإواتحادهبالبمثراتصالا

الأب11أنفيألكنسيةالعقائدفيالواردبالتفسيرالتسليميمكنلاثامظ:

)2/926(.الصحيحالجوابثيمثة:ابن1()

9-
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الكلضابطوالأراضيينالسماواتربالسماويالإله!القدسوالروحولابن

11.البَولمريمبطنفيول!ثستجسدةا-

بأقايخهالإلهتجسدفإذاإلها،جكونأنالمطلقالكمالبدونلإل!يمكنلالأنه

قدداممالأنه؟المطلقمنكمالاتجردقديكونالعذراءمريمبطنفيالثلائة

عليهتجرفيأنلابدإذا،وتلدهأمهبهتحملالبشر:مسلكيسلكأنلضفسهحمح

عنمترهجلألهحلوالله،الثلأثةأقايخهعلىيؤسمما...والموتاطياةسنة

ولاحقيةالطدموسابقية،ولاتحاجوالَجسيموالزكيب،يةوالمولوبالوالدية

)1(.العليةبذاتهيليقلاما!،اطوادثصفاتوساشالفناء،

بناسوته.العجزوأظهر،بلأهوتهالمعجزفعلالمسيحإن:يقولونلأسكا:

المرسلين،لسا!رظهركمامعجزاتيديهعلىظهرتالمسيحإنالم:فيقال

اتحادعلىدليلأَالمعجزاتشكناذلكوء،معجزاتهمنأعظمبعضهمومعجزات

المعجزاتبظهورلاستدلالأنفعم،يديهعلىظهرتالذيبالنياللأهوت

الفساد)2(.غايةفييديهعلى

عليهالمسغلأنواطلولبالاتحادنقولنحن:النصارىيقولقدعاشرأ:

ذاتالمرادليس:ونقول(الأبرأىفقدرآفيمنواصد،وأبي)أناقال:السلام

ا،خر..بذاتاتحدتأصدهما

يقال،كما!يحمعىبهويرادولاتحادالحلوللفظيطلقذكمنأبلغبل

52.صإسلاميسر:الهاشميفؤادمحمد1()

)2/277(.الصحيحالجوابتيصية:ابن2()

-01
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فلماويعاديانورواليانويبغضانيحبانف!متفقينإذاكانااتحادبينهماوفلأنفلأن

نأبذلكيعقولاامَحاد،وبينهمامتحدانهمايقالصارومقصودهمامرادهمااتحد

والنفس،واللبنوالماءوالحديد،افارا،خر،كاتحادبذاتاتحدتهذاذات

.والبدن

فهـره:بذلكيراداللهإلاغدهوما،الثهإلاقلبهفيمافلأنيقالطوقد

يلهجإذاكانفلأنإلاعندهماويقال،ذلكيشبهوماوطاعتهوخشيتهوصرفته

)1(.غيرهعلىويفضله،بذكره

فيظهركماعيسىفيظهورهادعيتمإنللنصارىيقال4عش!يم!3حا

اختصاصفلأ،وغيرهالمسيحبينمشتركأمر!فذاوغيرهما..وموسىإبراهيم

بعضنم!عند!مذكوروهذا،الصالحيننممايحلالثهأنوعند!بهذا..للمسيح

مناجاتهفيالسلأمعل!داودويقولالزبورمنالرابمالمزمورفيكماالإلهيةالكتب

(.ويفتخرونف!موتحل،ويبتهجونالأبد،إلىعليكالمتو!طون)وليفرحربه:

للمسيحاختصاصلاهذاأنفعم،المذكور-قالصاطينفييحلأنهفأضبر

بالبشر،لححدنفسهاللهذاتأنالمسلمينواتفاقبالنهاق!بهذاالمرادوليس،به

بهيمثلونمماذكونحو،واللإنوالماءواطديد،كالناروالناسوتاللأهوتويصير

ونورهوعبادتهوبمرهومحبته،ومعرفتهبهالإيمانطولبهيرادهذابل،لاتحاد

51،.وهد

تدفبههحلالثهأن%و،اثههوالبشرمنيخرهأوالمسيحإنتالوا:فالذين

.(2/902)لسابقا(1)

؟-.1-ا
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ذاتفيالثهأنيقتضيحمعوا!لاماَلماالجنسهذامنغلطتهم!كون

فيه.اللهمعرفةأنالمرادوءانما.+.الشخص

تجسدتشئظقصبهاالتياطالقةاللهإن!طمة:يقولون:علشرثانلاب

منبريئاَاتحاداَبهالكلمةواتحدتمريممنأضذالذيوهو،نحلوقبإنسان

وأظهر،بلأهوتهالمعجزففعل...الناسوضاطب،استحالةأوتغيرأواختلاط

الواصد..المسيحمنهماوالفعلأنبناسوتهالعجز

صارتالكلمةأنيقتضروتجسدتتجسمتقولهمأنذلك:عنوالجواب

وهذا،وجسماجسدأانقلأبهايقتضروذلك،الخلوقبالإدضانوجسماَجسدأ

واستحالة.تغيرمنبريئاَاتحادأقالوا:و!،وتغيرهااستمالتهايقمضر

وأتغيرأواختلأطمنبريئاَاتحاداَبهاتحدتالكلمةإن:قولهمكذلك

قبلفيقالواصدأ،الإثنانيصيرأنلاتحادفإنأيضا،متناقض،كلماستطلة

2خر.جوهرأوالناسوتجوهراَاللأهوتلاتحادكان

وهذابخفسها،قاثمةعيناهذاأوشيئاَ،وهذاشلئاَهذاقلت:كانشئتوإن

الإثنانصاراأو،كماكانااثنينيكوناأنإمالاتحادفبعدبخفسها،قائمةيخاَ

وإن،متعدد-كأكماكانامتعددانهابل،اتحادفلأكماكانااثنينكانافإن،واصدا

وهذاعدمقد6خرفاأصدهماهوالواحدهذافإنكان،واصداَشيئماَصاراقدكانا

فلأبدأصده!ا،هوليسواصدأصارالذيهذاوإنكان،اتحادهلالأحدهماعدم

يكنابصفاتهماباقيإناشينلاتحادبعدفلوكاناوإلاواستحالتهما،تغيره!امن

اتحاد.هناك

-12-
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هذا!لاماَكاناستحالةأوتغيرأواختلأطمنبريئاَاتحادااتحدلَيل:فإن

محلا،والمباينةالتعددمعيكونإنماهذافإنبعضأ،بعضهينقضمتناقضا،

لاتحاد.

اطاصلذلككانونحو،والخروالماء،واللإنالماءاتحدإذاأنهذلكحر!

من!،ثالثلؤعهوبلمحضاَ،لبناولامحضاَماءليسثالثأشيئماَاتحادهامن

)1(.معقولفغيرذلكبدوناتحادوأما،واختلطوتغرِاستحالقدواللبنالماء

اللهعطاوهيبالقسقالهبكلااقجسد..عنصديرأختمأنلناويطيب

معشاقضفيهاقضيةالتجممدإناا:فيقولالعجي!العقيدةتكحقيقةعنمعبرا

نإونؤمننصدقودكنظالفلسفيةوالمصطلحاتوالمادةوالحسوالمنطقالعقل

ا)2(.!!معقولاَايكناولوحقممكنهذا

تعليق.منكلأبلغالنصارىعلماءمنألعالاغرافهذاأنوأعتقد

)2/267(.الصحيحالجواب1()

131(.صالمسيحبة:شلبياحمدالدكئور/عن)نقلا18صالمسيحالسيدطبيعة)2(

-ا."-
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!الفدأءالصلب!كقي!ة

المسيحيين:عن!الحليراهمية

الرابعالقرنمنذقصوىأ!ية)+!النصارىنحدالصليبعللامةتحمل

-م312سنهَقي-المامفيورممارأىقسطنطينأنحكوافقد،المسيحي

فيثم،الصليبرلممالسماءفي-خصومهأحدفيهايحاربكانالتيالأيامفي

هوأنهزعواصليباَ،م!نفياهطلانةاسانتاأمهالتقطتم326سنة

الحالثالومفيالمسيحيونيحتفلولذلك؟المسيحعليهصلبالذىِالصليب

تحولتهضاومن"الصليباكتشاف"عيديسمونهبعيدطم،ما-!صشهرمن

علأمةيستضدمونالمسيحيونوأ!ى،للمسيحيةشعاراَالصليبعللأمة

بكناسبةكل"11!رتوليانوسال!ث!رالمسيحيأالعايقول..شئونهماكئرفيالصلحب

،ونوم،ثهعوإيقاد(واكلواغسال،نعالوخلح،ومجئوذهاب،وشصالصل

الصليبعلأمةحواجبنافوقنصنعوسكونحركةصبمناسبةوبالجلة،وحلوس

-النصارىاعتقادحسب-الصليبعلىيمسى"وفاةفإنأمرمنيكنوممما

وعن،النَهعنالمسيحيةالنظرياتإنص،المسيحيةالعقيدةعصبص!

!و،المصلوبالمسحمنمحورها!د،الموتوعن،الخطيئةوعن،اطليقة

التطهر،وعن،الإيمانوعن،اكنيسةوعن،التاريخعنالمسيحيةافظريات

البروفيسوريقولفيما"المصلوبالمسيح11منتنبعإنماالأملوعنالمستقبلوعن

ا)1(.االمصلوبالإله11عنفيكتابهمولمانجوردن

.ا.صالمسبعصلبمسالة:ديداتاحمد)1(

/1-i
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حينعلىالمسيحيةفيمقدساَالصليبفيكونالسببما:قائليقولوقد

أذى؟با-يعضقدونفيها-ا!سيحإصابةفيالسببأنهكان

بيد،المسجيينعلماءفيكتاباتعليهإصابةعلىأطلعأوجمِهسؤالوهو

11الكفارة"عقيدةإلىمردهاعند!الصليبقداسةأنللباحثيبدوالذيأن

فلذلك،ذنوبهمعنوالعفوالتكفيريخا-لد--سبباَكانالصليبأنأىِ

يقدسونه.

ب-15
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المفاوةكلقيدة

الغصاو!(علماءي!روها)كما

مقدمةكأنهاالأخرىالعقائدوجميع،المسيحيةالديانةروحالكفارةعقيدة

.العقيدةلهذه

نهـا!يح!اهحيض35عنهـاا!النحاعلماءليقمفماذا

الألَية4الأملاعكالكفارةعقيدبتقوس

يفرضوا،الراصةأنواعلهصوفرالسلأمعليهآدماللهظقعندماا-

فيالإرادةقوةفيهشكتوقد،القمحتناولمنمغاًنهسوىصدأيعليه

نأبإم!نهشاء،كماكانإذاالنهيبهذاالتقيدمعهايمكنه،كانكاملةحرية

شاء)1(.إذايخالفه

موضعها،غيرفيالإراديةالقوةهذهوضعقدالسلأمعلِهآدمإن2-

الذنبهذاكانوإن،الممنوعةالخمجرةمناصوعندماذنجاكبيرأوارشكب

السواء.علىوكيتهفييمفيتهللغايةشنيعاَكانولكنهبدء،ذيبادئهينا

،دم،جمدا!سوراَسهلأكانآنذاكالأمرامم!اللأنالكيفيةإلىبالن!ة

نألاواصدكانصاعليهوضعوإنمايشاء،ماجموأنكاملةحريةمنحالذي

عواطفآنذادُيعرفيكناالإنسانأنذلكإلىأضف،سهولةفيبهيلتزم

The)!ه"الله*مدينةفي:اوغسطبنوس1() City of g)2،،ج11الباب،21الكتاب

.2ههص
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نأعليهصعبأ!كنفلم،الماحماقزافإلىتدفعهالتي،الشهوةونزعاتالهوس

إنهثمشنيعاَ،عصيانهكانسهلأَالأمرامسّالماكانوبقدر،القمحعنيتحاشى

الطاعهْا21م!نمرةلأولالعصيان"11خلقالذيالإنسانمنأولاالذنبكان

كذلكحسنةرأسكلالطاعةأنكمااعصياناَ"2قبلمنالإنسانيأتوأ

21)1(.الأساس11هذاآدمذنبأقاموقد،خطيئةصأساس"العصيان11

الذنبهذالأنأيض!اَ؟الكمِةإلىبالقياسصداشنيعاَالذنبهذاوقدكان

11أوغسطينوساسانت1يقول،الذنوبجماعف!ن،كثيرةذنوباَضمقدالواصد

الأمر:هذايفصلوهو

تتضمنلاْنهاكانت؟عديدةططاياشاملةهذهالإنسانخطيئةوكانت21

ظلتحتيعيشأنبدلبسلطتهمحكوماَيعيشأناختارلأنهالكبر،أولأ--

يتيمَنأالإنسانلأد؟اللهنحوأدبوإساءة-كفرَاثاق-وكانت،الإلهياطم

جعلوصدهااططيئةهذهبحمِالانسانلأنقتلأ؟-إغ-ظنوكانت،اللّهفي

الروحإضلأصلأنمعنو،،زنَا-رابَ-وكانت"الموت11تسخقنفسه

وكانت-،المفملالمسولالحيةبقولالتصد!أجلمنضاعقد،الإنسانية

وكانتتناولا،قد،يمسهأنعليهمحظوراكانالذيالغذاءلأنسرقة-خاول

!اأنكوالحق،!كفيهمماكانأكزفيطمعقدالإنسانلأنطمعاَ،-سادسأ-

)2(.الواحدةالخطيئةهذهفيانع!ساَلافستحدماَثمأيحقيقةفيأمعنت

.582ص،2ج،21الباب،21الكتاب،نفسهالمصدر(1)

)2(Augustine, The Enchirdion68أ.!4المصنفالكثابومعناها.XLVPP
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نأالأولأشران:عليهافترتب،للغايةشنيعةآدمكانتخطيئةأندامما3-

ا؟االدائمالعذاب11أو"الموت11الخطيئةهذهعلىجزاءاستحققدآدم

الممنوعة:الشجرةأراهوقدلاقالاللّهلاْن

ا)1(اتموتمو-،م!ياكل!يومالأنك1

قدرةوهبوقدكانالإراديةالحريةمنأعطيماسلبآدمأن:والثاني

موضعهاالقدرةبهذهأخطأقدأنهومما،منهواختياربإرادةوالمنكرالمعروففعل

ا:ا"أوغسطينوسيقول،منهفائتزعت

عليه،تغلبقدانب1أنفيها،الحرةالإراديةبقوتهالإنساناْفنب"لما

بطرسبهيقضي،كماظبهمنعبدالمغلوبلأن،الإراديةحريتهمنهفاتتزعت

ويأضذافكرمنشحررحتى،المعروفعلنحوباطريةيحوفلأ)2"الرسول

)3(.للمعروفالعبوديةفي

حرا،نأنه"ذنبهنحالبمنيتخلصأما،الإرادةحريةمسلوبفكأنه

.المعروفصنحفيحزاوليس،الإثمإتيانفي

فيشوجمدونأوبعدها!نوحدواالذ-شالإنسانأفرادجمح(نومما4-

المجئةهذهفا!قلتأصلأبهامنولدواإنما،القيامةيومحتىالمستقبل

نأالواقح"وكان":اْوغسطنيوس"سانتيقولالبشر،بنيأفرادجميعإلى

.2:2:التكولِنسفر1()

1(.9:)2لبطرسالئانيةالرسالةإلىإشارة)2(

675(VI (r!.!فىاوغسطينوسفالهذلكوملThe City of good2،ج

.22-56ههص
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آدممنولدواوإنما،الأصليةبالخطيئةتلوثواالذينالإنسانأفرادجميع

نيلفيآدمشاكتوالر،ا!ةفيآدمأوقعتالتيالمرأةوتلك

.(1ا)االعقاب

الأصليةأبوط!ثةأنمذنبأ؟أمهبطنمن،يولدإنسانفكلإذاَ

أتاهإنماالذنبإن:السؤالينشأوهناك،طينتهمعومعجولمجعتهفيمتداضلة

أصد"حانكالوكأ"السؤالعلىبرد؟بذشبهمامذنبينالأولادفلماذاكان،الأبوان

قائلأَ:البرولمحشانتيةزعاء

يعرفليس(آدم!يئةأصلمنالإلهيالعقاباستحققناإننايقالاحيماا

الحقيقهآدم...ذنب-ظلماَ-حملناولمحدأبرياء،معصومنكنابدورناأنناذلك

فيمستقراططيئةوباءأنالحقبل،ففط"العقاب11آدممنشوارثاأننا

استحققنافدأجلهامنوالتي(آدممنإلشِاتعدتاليالحطيئةتلكأعاقنا،

مسضحقأأمهئضعهالرضيعالطفلكذلك،ال!ملالإنصافسبيلعلىالعقاب

11)2(.غيرهأصدذنبمنوليسهو،ذنبهإلىيرجعالعقابوهذا،للعفاب

بكلثال"أكونياس"!امسالمعروفال!ثولييىوالمجمسوفالعاملذلكويوضع

:فيقولآخر،

مثل9أولادهما،إلىاالأصليةاططيئة11انتفلتأبواناأذنبماأجمل"من

وجوارحأعضاءإلىينتقلبالتاليودكنه،الروحتقترفهالواغفيالذنبأنذلك

ا)13.االجسمفي

()(.Auguative,The Enchridion XXVI Enc. Britannica .P6334.V Calvin. P

(.اللاهوتفىالشاولالبحث:كتابه)فى.71673

2()8..Calvin,Instil bk.011 Ch. Sec

(TheSumma Theolgica Q.81 Alt.3 .p.966 (r
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11الأصليةالخطيئة22و12الأصلية"باططيئةلَلوثواقدجميعا،الناسأنبما5-

الإراديةاطريةحرموا/فإنهم؟أخرىاوالذنوبالحطايارأسكانتالتيهما

إلىبالإضافةأقلحى،بالذنبالإنسانهذاوتلوثمنها،أبوحمماحرمان

الخطيئةبفعلبنفسهألماهاأخرىخطايامجمل11الأععليةالخطيئة11

.N(")الأصلية

للعذابمس!تحقإنآدمبنيجمخإديهما،كانالمشاروالذنوبباططايا6-

فم،الإراديةحرجهمحرموا2خرجانبوفيصانبمنهذاكأبو3+،الدائم

الذلؤبكانتهذهمناطلأصلأن؟ومغفرتهمنجاتهمإلىسبيلهناكيعد

الإراديةحريهم-بفقد!عاجزشكانواأنهمإلا،اطسناتفعليخاكامنة

ا)2(.االعذابمنتخلصهمالىافياتصنحعنولاختيار

النَهيرحمهأنوهوالمصية""هذهالإنسانلتفلصسبيلهناكوكان7-

ولا"و"منصف""عادلاللهلأن؟بالإم!نيعدأولكنه،ويغفرهبخفسه

سفرعلىمحالاسبقوقدللتغير،القابلةغيرالهكةقوانينهعلىيخرح

ل!ن11الموت11عقوبةعليهروقحأنبدونل!نسانكفرفلوالتكوئ"11

عدلا)3(.ءمتنافياَذلك

اففسيةالحالةهذهعلىعبادهلتركيكنوا11"رحيماللهإنثم8-

((".)Augustive, The Encchridion XXVII

.ا6،ج،صه0،3اللهاب،نفسهالمصلر2()

الكنارة.ملَالة651ْ،ص2،جالبريطانيةالموسوعةراجع)3(
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ذلكوعلىعدلهقانونتمسولا،عليهمالرحمةبهاتتمحيلةفاتخذ،البائسة

ثم،العقوبةسبيلعلىموتةيموتواأنإلاالعبادلتظصسبيلهناكيكنا

الثانية،اطياةهذهفيالإراديةحر!تهمإدصثمتعودحغ!صديد،منيحيوا

حق"الأصلي"ذنبهماْصلمنالموتقبلفيمافمَدوهاقدكانواالتي

أا!
تامة.حريةف!افياتويفعلوااالأصليةالحطيئة12ثقلمنيسزيحوا

الطبيعةقانونمعيتناليانكانابعثهمثمجمعأالناسإماتةأنغير9-

الناسجميعفنوبيتحملأنإلىماسةاطاصةف!نت،الكونوسنة

وغون،لمجعفئمبكوتهالثهويعاقبه"الأصلىالذنب11منمعصومثخص

البشر.بنيجمخيتفلصثمالبشر،أفرادجميععنالعق!لةكافيةهذه

الجسم!االدنياإلىوبعفابنه"11العظيمالغرضلهذاالثهاختاروقد

عنكفارةموتهوكان،الصليبعلىومات،التضحيةهذهبتقديمفقام،الإنساني

غفروإنمافقط"ا!صلية"خطيئقهل!نسانالنَهيغفراوبذلكجميعا)2(.الناس

قامقدلابنهذاإنثما)3(اا!صليالذنب21بفعلارشكبهاالرالذنوبجميع،

الإنسانوعاد،أجمعللإنسانجديدةحياةبذلكلحصلت،أيامناللاثةبعدفبرهمن

الحسناتيخااستخدممافإذا،الجديدةالثانيهَاطياةهذهفيالإرادةحريةيملكُ

بقدرالعذابفسيستوجبالسيئاتفيوضعهاوإذا،والثوابالأجرفيستحق

ارشكبها)4(.التيالسيئاتنوعية

The)سماض!سطينواو(1) City of good)652-552ص،11الباب،1،لكدابا،2ج.

نفسه.المصثر2()

3().TheEnchridion .L.P.687 .V Iلا

(4).Idid.06 ch Lii .p688 .V I
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ويأخذبهيؤمنلمنهوإنماهذا"المسيح"يسوعقربانلكنا-"

فإناالمعمودية11طقسبأداءالقيامهبالإيمانهذاوعللامة،بتعالمجه

فيقوم،المسيحيسوعبهكفارة-ئرمنالمتعمد"11بهاالقائمأنتعنيأالمعمودية11

الثانية؟وحياتهموثهمقاما!سيحيسوعواسطةعن"بالتعمد"إتيانه

منالإرادةحريةوبمنح22الأصلىِ"ذنبهلهيغفر12"يتعمدفالذيو!زلك

مماباقياَ،"الأصليذنبه21يظل12المعمودية10طقس-شديلاجديد،والذي

الذينالصغار221:اأكونياسيقولوالك،الدائمللعذابمسشفايجعله

لاسوففإنهم؟فيهميزاللاالأعملى"الذنب11أنفماالضعميد11قبلماتوا

ا)1(.االربملكوتبرؤيةكتعون

هل:سيستعرضونالسلأمعليهالمسيحمقدمقبلفيماماتواوالذ-شا-ا

موتفسيكون،يؤمنونفإنكانوالا؟أمالمسيحلجسوعيؤمنونكانوا

فلأ)2(.وإلا،،وسينجونالمكذلككفارةالمسيحيسوع

معىكونفليس"بالتعمد"وقاموا،المسعيسوعآمنواالذينا-2

*واضذونلافإنهم،والخطاياالذنوبمنيأتونمماأنهم،لهمالمسغكفارة

التياالأصلية"خطيئتهمالمكفرتقدأنهذلكيعيوإنما،يعاقبونولا

الخطيئة11أور!االتيذنوبهمذلكحوأمحت،الدأئمبعذا!متقضيكانت

(1).ogical875 .p 714 .VI!6ام aلهاhtAqyinas. The su

2().p..641 .V I!أككل.Augustine.On Original Sin, Chالخطيلًهَحول:)اغسطين

الأصلبة(.
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فيإرافىةاحريةويملكون،جمديدةبحياةيمتعونعادواا،نلكنهماالأصلية

فسينالون،لاستضداممواضعبهاأخطأوامافإذا،الجديدةالحياةهذه

بهميخرجذنبأالتعمد"11بعدأتواماوإذا،الإثمنوعيةتقتضيهالذيالعقاب

عنهمتغنيولا،الدائمللعذابمستحقإنفسيعودون،الإيمانحظيرةعن

أجلمنالجاعةمنالكنيسةتخر!مفالذشإذاَ،المسيحيسوعكفارة

منصغيرةأتواوإذاا(،الئمإالعذابيستحقون"البدع11أو"النفاق11

أعدالذي!نممنالجزءذكفيمحددلوقتيدخلونفإنهمالصغا!ر،

وبعدها"بالمطهر"يسمىواططايا(والذيالذنوبمنالمؤمنينلتطهير

الجنة.يدظونالمحدودالو!تينقضر

:الفداء5الحل!لكقيدةهادئةمناقشة

لابنأقنومعلىثتماالصلب!ليةأنالمسيحيةالفرقمعظمتقررلأ:51

لابن،!قنومإنساقياالمظهرعلىالعمليةهذهئمتوإنما،عند!إلههوالذي

هو،وإنماالإنسانيةحقيقتهفيعند!إلهاليسالذي،السلأمعليهالمسيحوهو

نحلوق)2(.

لاهوته.دونناسوتهصلبالذيأن:أخرىوبعبارة

وجهين4مقعليهالرديمكقكلاكلوهذا

دعوىاللأهوتدونالناسوتعلىوقعالصلببأنالقولأنهـما:ل51

المنع.مقابل!تهافيفيكنيدليلعليهايقمامجردة

(1)0107996.TheEnch. Ch. Lxix p

73.صالنصرانيةهيماانظر:)2(
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باللبن،الماءباتحادتارةيشبهونهبالناسوتاللأهوتاتحادفيإنهم:فانيهـما

بالجسم،النفسأوبالحديدالنارباتحادولمارة)الأرلؤبمس(اليعقوبيةتضبيهوهذا

ماإلاالماءإلىيصللاأنهومعلوموغير!.)ال!ثوليك(يخةالم!تشبيهوهذا

الحديدفيالتيالناركذلكالآخر،عنأصدهاكازلافإنه،الل!ينإلىوصل

ضربإذاوالدن،فيهالتيبالنارذلكطقماءعليهوضعأوالحديدطرقمتى

اللأهوتأنيقتضيتمثيلهمحقيقةفكأنللنفسوالعذابالضرباأطقوعذب

افيوالصلبلهلىالاللافهموتعذيبهماليهودإهانةمنالناسوتأصابماأصابه

.ادعوه

لاأصدهمايصيبمالوكانلاتحادفإنبالاتحاد،القولعلىلازموهذا

1(.)تعددبلاتحادهناعكنافيهالآخريمثركه

القولبطلنعمقالوافإنلا؟أموأنابتابالسلأمعليهآدمارو!لى

اللهوأن،السلأمعليهأدم!ئةمحوالصلبسرإنيفولونفإنهم،بالصلب

فإنها!ها،لاكذبتهمكتبهمقالواوإن،بالكبشاسما!كلفدا،كمابابنهفداهتعالى

ثمالولد،لعقوبةمعىفلأ،الحوبةتننيوالتوبة،السلأمعليهآدمبتوبةمصر!ة

منأولىالمحرفبالبمثرالبشروفداء،الصلبولدلأنه؟أولى!الفداء

)3(.قديمإلههوببشرالفداء

صدرالذيالأصلىللذنجافيهكفارةمصلوباَالمسيحقتلبأنالقولظْئيا"أ

)2/792(.الصحيحالجواب:انظر1()

)بللخيص(.992صالفاخرةالأجوبة:الترافى2()
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ا،باءذنوبعلىالأولاديعاقبأنيجوزلأنهمعقوليخرالسلأمعليهآدمعن

الذيحزقيالممَابويرده..العدلخلأفلأنه-ذلكعكسيجوزلا-كما

لاأبواأباإثممنيحمللالابنتموتهبتخطئالى)اففسفيه:ورد

()1(.عليهيكونالشريروشرعليهيكونالباربرلابنإثميحمل

ذلكَعنونعالىسحانهالنهأن!تلزموالفداءالصلبعصدة4ظن

-رفقيهفيدريوماكان،والرحمةالعدليقتضيهماآدمعمىصينيعلمماكان

السلأم)2(.عليهالمسيح!دكبذلكإلىاهتدىحىالسنينولتمنذبينهما

ينافيمماوالمغفرةالعفوأن-القضيةتلكفي-النصارىيدعي4وافي

وماوأكرمما،الفضائلأعظممنالمسئعنالعفولأنمردود؟قولوهذا..العدل

عفوأو،حقهفيأخطأ!نالانسانعفوإن:يقولالعقلأءمنأحمداَرأينا

تدعوفكيفوإلا)3(،والكمالالعدليخافييعصيهالذيعبدهعنالسيد

أحسنوا،لاضيمباكواأعداءآ،أحبوا:الإنجيليقولصينذ!كإلىالمسيحية

ذلك؟يفعلمنعلىيعابفهلالعفوقبيلمنهذاأليسإليم.أساءمنإلى

ارشكبهماعلىا،خقفىِالأبناءيعاقبأنعند!العدلمنليس:ظث

أبو!.

برئوهو-المسيحويعاقبآدم()وهوالمسئيتركأنالعدلمنوليس

فيالأناجيلعباراتمنظاهرهووإراثتهكمارغبتهوبدون،ذنبهعلى-

.52:,8حزقيال(1)

.6/22الصنارئفسير:انظر(2)

.622/المنارتفسمِر:انظر3()
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)إنلربهكقولهوصلواتهتضجرهكثرةواكتئابهوحزنهالصثلبقبلصالسَهوصف

قي(؟لماذاإلهىأإلهيمصلوبوهووقوله(الكأسهذهعقفلتحبرأمكن

كمابالصلبراضغير-يعبرون-كماناسوتهباتجارالمسيحقإنكان

رنمبسببهويصلبغيرهذنجايحملأنالعدلمنفهلالعباراتهذهمنيظهر

؟)1(إرادته

عدل!نموهومتناقضمنيفرواأنأرادواالمسيحبصلبالقاثلون4سادسأ

مؤاضذةفيتعالىالثهإلىالظمنسبةوهومنهشرهوفيمافوقعواورحمتهالنه

2(.إعنهمبدلارضاهبغيرالمسيحمجازاةوفيأبيهمبذنجاآدمبني

ساعةتأتيبأنهتلأميذهأخبرالمسيحأنيوحناإنجيلفيورد(سابئ

أيضامىيقولالمعنىهذاوفي،معه!كوناللّهولكنوصدهويبتىعنهيتفرقون

ف!تركه55:)14مرقسوقولوهربوا(التلأميذ!هم!ركهحينئذ56ِ:)26

علىليقبضواالجندصاءحينهربواالتلأ!يبنبم!أنفينصفهذاوهربوا(الجيع

هنالك.الصرفةحقيعرنجونهالذ-كأ!كنفلم،المسيح

التيالعاداتخوارقمنغيرهعلىالمحلأمعليهالمسيحشبهإلقاء4ظظً

لاو!بينهممنمحرجأعدائهمنلينقذه؟مريمبنجمممىاللّهنيبهاالثهأيد

.يشعرون

بمطبعةالأولىالطبعةانبيانه،كتبفىاللهدين:صدفىتوفبقمحمدد/انظر:)1(

.9صالنصرانيةهيماالِضا:وانظربعدها.وماا.صأم9ا033Y/1المنار

)هامش(.

الساب!.الموضوع)2(

--.26
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شبهه،وإلقاءنجاتهلؤيدنصوصاَفيها-رىالمقدسةالنصارىيقرأكتبوالذي

أنه-أيضاَ-ذلكومنيومئذِ،فيهيشكونإ!مالم:قولاذلكمن،غيرهعلى

هذهعضهيعبرأناللهمنطلبأنهالأناجيلفيورد.كماشكلهبغيريذثكل

أمكن.إن-وصلبهقتلهأيالكأس

منمركبةآدمبنيمنإلىصانتقلت2الأصليةاططيئة11لاقكانت4ظسعاً

صينعلى؟الإنسانيالسلأمعليهيمممىسيدناثخصإلىتنتقلأفلماذا،طينته

تقرره-كماوكانعنها،اللّهرضيمريمبطنمنالناس-كجميعولدقدأنه

إنساناَ)1(.حيثكونهمنصلبوإنماإلهاَ،بجانجاكونهإنساناَ-المسيحيةالعقائد

يعاقب4أنبدونوا،ثامالذنوبيغفرفلأ،عادلاللّهإن:يقولون:طضاً

ذنبعلىالدائمبالعذابفقطإنسانايعاقبلابأنالإنصافيقضيهلودكن

)2(
؟!!حريتهمنهوتنترعبلخيار،فيه!يكنأ

وقد،الئوبةبمجردالأصلى"الذنب11يغفرلااللهإن:يقولون:عشرصادي

وحفظصفعلها،التيخطاياهجمجعنالشريررجعفإذا21:القديمالعهدفيجاء

ا)3(.ايموت!يحيا،لحياة،وعد!حقأوفعل،فرائضي

عليهجمممىسيدنايبينهاأفلماذا،!يحةالعقيدةهذه:نمنكاشتصظئي

استنباطيمكنعبارةالأناجيلفيوليس؟القولوواضعالعبارةصرجفيالسلأم

4(.إمنهاالعقيدةهذه

)هامش(.98صالنصرانيهَهىما())

)هامش(.09صالنصرانيةهىما)2(

2(.1:)18حزهال)ع!(

السابق.الموضع4()
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من-ال!ثوليك-عندآوالمسيحصلبالمسيح:تقولونبهيفعضظ!

يكنافإناثلأم.فيهتؤشلااللأهوتيمَولونثم،ناسوتيةوطبيعةإلهيةطيعة

)1(.المسيحبعضبلصلبالمسيحيقالأنيصحلاصلباللأهوت

أنه:تقدمفيمابيناوقدالإنجيلهوإنما:بالصلبقوالمقيالنصارىمستندإن

علىوأو!ناعياناَ،والضحريفالتناقضفيهأريناوقد،والتبديلللتحريفقابل

يفيدمتواشاَنقلأَليسنقلهأنمنالأخرىفيكبناقدمنامامعبرهاناَ،ذلدُ

كِفي،وهذاالعمبه!ايحصللاالتيالآصاد،أخباربابمننقلهإنمابل،العلم

تتضمنالتيفيهاليُىالأخبارإنلقلإ:.العلمبنقلهمجصلمتواعر،أنهسلمناولو

بل،بينهالمسيحهوالمصلوبأنعلى:للشكقاطعةنصيةت!صلاالصلب

نسردونحن،لاحتماللوجوهالنصارىتتفطنوأ،غيرهالمصلوبلأن،كلةهما

يلي:كماوذلكفيهالاحتمالاتووصه،ذلكونبين،أناجيلهمفينصوص!

بسيوفجمعكثيرومعهجاءقدعشرلإلىأصدكلوذاإذايتكلمهو"وفما

علأمةأعطا!أسلمهوالذيالشعبوشيوخإدكهنةرؤساءعندمنوعصي

ياالسلأم:وقاللِسوعإلىلقدمفللوقت،أمسكوههوهوأقبلأالذىقائلأ

وألقواتقدموايخئذِ،جئتلماذاصاحبيا:يسوعلهفقال،وقبلهسيدي

2111(.وأمسكوهيسوععلىا!يادي

بمجلةالنصارىمذاهبعلىلَاربخبةلاهولَيةرسالة:موملبنعفيف)1(الشيخ

طائفةيلزمالاعئراض)وهذابعدها.وما29.صام122لسنه2َ(0)الصشرق

.(الكانولبك

(V)َ5(.0-62:74)مى

-28-

http://kotob.has.it



علىقبضوالماأي-وهربواالجيع"فتركه(:05-أه:)41مرقسزاد

وهربالإزارفزكافمبانفأمسكهعريهعلىإزاراَلابساَشابوتبعه-المسيح

11.عرياناَمنى

الرجلهلسألالجليلبمربيلأطسحمع"فلما:t(Y-':)32لوقازاد

11.هيرودسإلىأرسلههيرودسسلطنةمنأنهعلموصين،جليلى

عليهيأتيماجمولأعاوهويسوع"لخرح،-8(::)18-رحناإيخلفيزاد

وكانهو،أنا:يسوعالمقال.الناصرييسوعأصابوه؟تطلبونمنالموقال

الوراءإلىورجعواهوأناإنيلهمقالفلما،معهمواقفأأيضامسلمهعوذا

أصاب.الناصحري:يسوعفقالوا؟تطلبونمنأيضافسأالمالأرف!،علىوسقطوا

11.يذهبونهؤلاءفدعواتطلبونيكنتمفإنهو.أناإنيلمقلتقد:يسوع

ندمدينقدأنهأسلمهالذي!وذارأىلما"حينئذ(:3-ه:)27متىوجمر

سلمتإذأخطأتلتدقائلأَوالضيوخالكهنةرؤساءإلىالفضةمنالثلأثينورد

ثم،وانصرفالهيكلفيالفضهَفطرحأ!ر،أنتلجنا؟ماذافقالوابريئاَ،دماَ

11.نفسهوخنقمضى

علىقاطعةدلالةيدلمنهاشنليساعتقاد!ومستندأناجي!نصوصهذه

،المذكوراتاط!ياتتلكالعاقلاعتبرإذابل،بعينهالمسيحهوالمصلوبأن

ولاحمال.فبهاالمثكلمثاروتنبه،الإش!للموضعتفطنفيهاالنظروحقق

التالية:لاحتمالاتفيهاندرفيالسابقةالنصوصنتأملوعندما

اليهودكانتفإن"هوذا"قولا:فياليهودعلىكلوذاكذبأن)أ(
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إياهعرف!عوذاأنترىألاهو،أنه:بشهادتهإلا،خذهوا،تعرنهلا

بالعلأمة.

"هلبلدهعنبيلأطسسؤالكذلك،عنهسؤالهمذلكعلىيدلوكذلك

يعرفه.لاأنهكانعلىيدل"حليلىالرصل

!وذا،علىالمتعيينهفيعولواوإنما،يعرفونهلاأ!مكانواعلىيدلفهذاممه

سلىشدمكانلأنه؟غيرهإلىأشارإنماعوذايكونأنجملذلكثبتفإذا

أناجبلم.فينصهتقدم،كمابيعه

فيمالهعيسىقولتوبتهوحسنت،عليهوندم،ذلكمن-،بأنهعلىويدل

عليه،الدلّعلى!راولوكان12،جئثلماذاصاحب"يا:عليهسلمص!ن،زممغ

!كونكانفإنه"صاحب"يالايقولأنلعيممىيحللماكان،به!ماكانوعلى

فيلزمعدو،ال!فرلأن؟كذبفإنهصاحبا"يا21ل!فريقولأنيمكنولاكافرا

أموواثلاثةحدأهنا

عنه،فعفى،منهفرطماعلىوندمالوقتذلكفيتابامامير!فا

ولا،عنهيعدلبأنإلا،عليهالدلالةصال:أعني،اطالتلكفيتصحلاوتوبته

فعل.وكذلك،عليهيدل

عليهوعيسى2ا"صاحبأنهأضبرحيثلا،قالفيماباأ!زلم!تكا

ألحيه!ال!الكذبعنمترهالسلام

لقولم.مبطلىفهيمنها،التزمغشئوأي،واصدةالثلأثةهذهمنفاختاروا

وقتل،بالخطيثةواعترف،بالدرا!ركاأنهوصدقها:توبتهحسنعلىويدل

.الندمفيالصدقغابةعلىيدلوهذا،نفسه

-03-
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ولابد،ندمكلوذاأنعلىيدلأناجيلانصوصفسيمااقأمر،منيكنومما

الغير،ذلكوأن،أ!ابهمنغيرهعلىدل!كونأنجمل،منهفرطماعلى

م!نهيمسرورغ،فأضذوهلليهودبخفسهفتعرض،المسيحم!نيقتلبأنرضي

السماء.إلى

السماء.إلىرغبأ!ابهاتجعوحيىصلبلماإنه:تقولونوأنتمخصوصا

إهانة،واوالصفعالصلببعدإنهئقولونأنميخرالرغ،علىتوافقنافقدإذن

منرفعإنه:ونقول،ذلكعنونكرمهلجممىنجل-المسلمإنمعشر-ونحن

م!ناَأصلهحتىوأكرمهعدواَ،بهيظفرأنمنالثهصانهبل،وإهانةصلبغير

ولو،فيهفولناولقبلتم،بهتعترفواوأالصلبأمرلجحدتمعقلأءولوكنتمعليا.

حيثنقيضينبينتجمعواأنشيدونفإنم،دموأستر،بمأليقَد!نذلك!علتم

وصعلب!!،إلهية:محالينبأمر!نعليهحكتم

)وَمَا:تعالىقولهتفسيرعندالشعراويمتوليمحدالشيخفضيلىيمَول

لَ!!.شُبِّهَوَليهنصَلَبُوهُوَمَاقَتَلُوهُ

فييئلمسواأنعليهموكان،قتلأوصلبلِقولوا:أنفيعذرَاالمجعل

(.صلبوهومافتلوه)وماليقولالإسلأمنجاء،المشمكلةلهذهطلأالإسلأم

الإلهينقلبفكيف،المصلوبعلىالصالبمنقدرةفيهالصلبلأنوذلدُ

نحلوق؟منعل!مقدوراَ

هذهليصنيجاءفالإسلأمونجلا،ككرمهفإننايصلباإنه:نقولصين

حرفوها)1(.الذ!الناسعندالعقائدممها،

الإسلاميالنراث)مكتبة8.صوالمس!حمريمالشعراوى:منولىمحمدالشئ1()

.(ةبالقاهر
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المسيحيمونأنالأناجيلنصوصلأملظلألمن-أيضاَوجمل()ب

ممن،غيرهمعهمالميهموكان،سبيل!اطامأعوانأطلقإزشاالجاعةفي

به.المسيحويتي،اللهمننفسهيبيعأنيريد

فيالمسحفانفلت،غيرهسبيلوظوا،لحبسوه،المسيحأفا:المتكلمذلكفقال

لكونه؟عليهيدبهوا،ناحيةواففاَكلوذاكانأنلاحمال:هذاويقوي،جملتهم

رغهذلكوبعد،تبينقدلمانادماَكان

هذاوعلى،فأطلقوه،رشوةعليهأضذواأعواناأولئكُأنومنها()ج

وهربالإزارفترك22عنه:""مرقسقالالذى،الضمابرداءصديثيدل

ا)1(ءا

علىحواريهوهوالإنحريو!عوذايأضذأنجازوإذاعريانامنهم

رداء.إطلأقه:علىالأعوانيأخذأنصازدرهاَ،ثلأثينقتله

السماء،إلىالمسيحرفحتعالىاللهيكونأنيبعدلاأنهومنها،)د(

هوأنهفاعتقدوا،صورته!مبهبصورةغيرهأوشيطاناَالموصور

وفي،يجاوبهموأنسكتسألوهثحا،سكوتهيشيرهذاوإلى0،نصلبو

لا،ممكنوهذا!ه،مترلتهنفسهاالصورةتلكنزلتالميممالذيالوقت

نقل.أيضايدفعهولاقدير،شئعلىصاقهفإن،عمَليدفعه

هذا:منلحصلمتواشاَ،نقلأَنقلولاقاطعاَ،نصًاليسنقولامافإنكل

)2(.بقتلهموقنينولابصلبهعالمينغيرأنم

)1(مرفس)14:؟5(.

الخزرجى:عبيدةابي-ايضا-وانظر412-416صالإعم؟القرطبىانظر)2(

بعدها.وما291صوالمسيحيةالإسلا!بلِن

-32-

http://kotob.has.it



قالوا:فإنلا؟أمالصلباختارالمسحهل:للنصارلىنقول(صراج

الكأسهذهعنيتجيزأنشئتإنأبت"يا:القائلوهوذلكقلنا:يهف،نعم

الصلباختارالمسحأنصعولو،الصلبيحباأنهعلىدليلفهذاا؟افافعل

بالمفا.إرادتهفعلوالأنهمفعلوا!،فمانحطئينغيراليهودل!نبهورضي

وتؤنبو!؟الفعلهذاقبحإليهمتدسبون

إلهآ،يكونأنيستحقلاإذافلنا:.الصلبيرداالمسغإنقالوا:وإن

يختار..!لامابهفعلقدلأنه

قررهاالتيالسماءإلىورفعهالمسيحصلبعدمحقيقةاعضخطس!

البشرية.المعلوماتتقدممعلضضحالكريمالقرآن

لمحيهبيناذيا)برنابا(إنجيلنسفةعلىعثرعشرالثامنالقرنمطلع!ا

إكلوذام!نهصلبوإنمايصلباالسلأمعليهعيسرأنصراصة)برنابا(

تأليفمنالإنجيلهذاأنيز!ونالمسيحيونالسادةظلوقد(الإنحريوطي

أبطرس(إلىمعزوةل!نجيلنسفةأضيرةاالأيامفياكتشفَأنهغير،مسلم

ممليةإجراءقبيلالسماءإلىرفعالسلأمعليهالمسيحبأنالتصرجفيهاجاء

الشهيرقيكابهاسزاشر()بلمانهذه()بطرسإنجيلمقالةنقلوقد،الصلب

وإنكان-أم169نيويوردُملنماك/ط،هص(الأربعة)الأناجيل

هناكالجسولكنه؟الإلهيةثخصيتههناالمسيحمنالمرادبأنأول!)استراش(

جماءتحيث،ظلافعلىيدلماهاكوإنما()بطرسألفاظفيذلكعلىدليل

Passive)للمفعولالمبينةالصيغةالسماءإلىالرفعليان voice)استرا!روإن
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He)ا،تيةامماتنقلنفسه was takenoff).كانرافعهأنعلىيدلبكلا

صعدأوالسماء،إلىارتفعإنهلقيلاللّهمنهالمرادلوكانأنهالواغومن،غيره

أصد)1(.يرفعهأنيمكن!اللّه!نالسماءفي

يضيرمافيهامجدالصلبلقضيةالأناجيلروايةيتدبرالذي4عثمرسادس

إلى-للاميذهمعخرجالمسيحأنذلكمن،السلأمعليهالمسيحصلبعدمإلى

أضربأفيمكتوبأنه؟الليلةهذهفيّتشكونمممالم:فقالالريتونجبل

علىئقومالصلبقضيةأنعلىهذأيدلألااأ2(الرعيةخرأففتتبددالراي

اليقين؟وطىموالظنالمشك

حتىهاضااجلسوا11لتلأميذه:قالالمسيحأنمىإنجيلفيوردكذلك

فقالويكتئسبيحزنوابتدأربذيوابتيبطرسمعهأضذثمهناكوأصلىأمضي

وخرقلطلاَتقدمثممعيواسهرواهناامكثواالموتحتىجمداَحزينةنفمم!الم:

للِسولكنالكأسهذهعىفلشبرأمكنإنأبتاهياقائلأَيصليوكانو!هعلى

:لبطرسفقالليامأفوجد!-اللاميذصاءثم،أنتشيدبلكماأناأريدكما

فيتدظوالئلاوصلوااسهرواواصدةساعةمعيلشهرواأنقدرتمماأهكذا

ياقائلأ:وصلىثانيةأيضافضىفضع!الجسدوأمافنشيطالروحأما،تجربة

جاءثم،مشيئتكفلتكنأشربهاأنإلاالكأسهذهفيتعبرأن!كناإنأبتاه

ذلدُمائلأثالثةوصلىأيضاومضىفترك!ثقيلةأعينهمإذكاشانياماَ،فوجد!

هامش+73-74صالنصرانيةهىما)1(

31.:26متى)2(
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قدالساعةهوذاواسزيحواا،ننامواالموقالتلأميذهإلىصاءثم،بعينهالكللأم

قديسلمنيالذيهوذاتنطلققومواالحطاةأيديإلىيسلمالإنسانوابناقتربت

ا)1(أ

قزب

يلإ:ماالنصه!اعنناخذ5

يدلعليهيقبضأنقبلالمسيحعليهاكانالتيوالحوفالحزنصالة)أ(

!حصدأحرينةنفسيالم:فقالويمتصبيحزناوابتدأا:قولهذلكعلى

سبحانهاللهإلىو!رعهصلأتهفيكزة-أيضا-ذلكويظهر"،الموت

المنيهَ.عنهكأستعبرأن

يدورعمايدريلاوالنائم-()اططيرةالساعةتلكُفيالتلأميذنوم()ب

منككنواوابالنومأينهمثقلتكيفالنصوغوقد-شيئاَحوله

معيت!سوواأنقدرتمماأهكذاأأوألماَ:عضاباَالمقالحىمعهالسهر

ثقلأنغير،والصلأةبالسهر(السلأم)عليهأمر!ثم12؟!واحدةساعة

منالمسيحيئسفلماإطاح!!أورغبةمعهيجدأعليهمسيطرالذيالنوم

وابناقتربتقدالساعةهوذاواسترلمجواا،ناناموااقال:ال!لاميذيقظة

11.الخطاةأيديإلىيسلمالإنسان

وتعالىسبحانهدئهالمسيحعبودية-أيضاَ-النصهذامننأخذ()ج

نأيعقلولا،الضيةعنهكأستعبرأنربهإلىويتضرعويدعويصليفهو

إرادةأن-بوضوع-النصمنيعلم..كمانفسهويدعونفسهيناجيالإل!

.36-26.45ء:ملَى)1(
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أريدليسكما"ودبهنقولا:اقرأ،سبحانهالنَهإرادةءطروضسِئتهالمسيح

11..أنت!ريدكمابلأنا

يخآتشكونبرعلتلأميذه:المسيحقولالنصيخاالهامةالأمورمن)د(

المنلأةعليهلهيحدثبمااليقينيةالمعرفةعدممعناهوالشكا!!الللىاهذه

ألُقىِعندماالمسيحقولمصداقوغوقد،عليهمالأمروالتباسوالسلأم

الذيهوأنهفظنواأعينىلثقلشيئاالتلأميذيدروأغيرهصكلىشبهه

قو،يخاالكريمالقرآنيقررهما2وهذا،يشبههآخرثخصأضذوقدأضذ،

لَفِيفِيهِاختَلَفُواالًذِينَوإنلَهُنمشُبّهَوَلكِنصَقبىهُوَمَاقَتَلُوهُ)وَمَاتعالى

بِهِلَهُنم)مَا(المسيحلسانعلىا!ناجيلبذلكصرحتولمِّتهُ!شَكّ

W(.1الظنِّ!التاعَإِ!عِلممِن

لكثيرصتعرضت،المنطقعنوبعدهاالقضيةهذهلغرابة4عض!ج

هناكاليستاحمعان:عوضيقولطولذلكالعصور،مرعلىوالنقاشالجدل

القضيةفهيالمسيح0صلبقضةمثلالأجمِالوبحضتهاالتاريخناقشهاقضية

ذلكمنذفيهاكثيرونوقالعامألنيمنيقربماالبشريالجنسعلىالمطروحة

11)2(.قالواماالعهد

بعضمنورفضإجرموضعكانالمسيحصلبأنإليهالإشارةتجدرومما

.أ-57158:النساءسورة1()

والنشراللَاللِفدارعنصدر3،صوالمعارضةالدفاعببنالصلبفضية2()

18(.ا-ه84صا!هيةالذا!عن)نقلاأ73!بالقاهرةالأسقفيةللكنسِمة
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أنكرالتىِالمسيح!الدوسيتفرقةذلكمنالأولىالقرونفيالمسيحطالفرق

رفعوأنه،م!نهصلبآخرثخصاأنورأى،صلبقدالمسيحكونمنهافر!

السماء.إلىحيا

بقوله4قريبهفرنسيسالأبقررهذاوهد

نأمنهمالبعضزمفقدايخال:فييضربف!نالوسيت!سير"أما

ا)1(.ا!ماءاإلىرغالذيالمسيحعنعوضاصلبالذيهوالقيروانيحمعان

القرونفيالنصارىفرقبينعليهالمجعاَيكنأالصلبقضيةأنيؤيدومما

فرقةمنهمالصلبأنكر"فقدبقولا:رضارشيدأستاذاأوردهماالأولى

قرأإنهوقالالشهيديوستينوستلمبتاتيانوسأتباع،والاتيانوسيينالسرِتيثين

وبولس،ولؤما،وأندراوسويوحنابطرسأخبارفيه،الرسلرصلةيسمىكتاباُ

منبذلك!كوفدغيرهصلبودكنيصلباالمسيح"أنفيه:قرأومما

.(2ا)اصالبيه

أيامفيالذي11:المسيحعنمتحدوولاالعبرانيينإلىالرسالةصاحبويقول

منيخلصهأنللقادروتضرعاتطلباتودموعشديد!راخقدمإذ،جسده

115)3(.تقواأجلمنلهولم!عالموت

بعدالموتمنوظصهالمسحنحىاللهأنعلىدليلالكلمهذافيأليس

؟؟تقواهأجلمندموطورمدعائهفسمعلخالقه!رع

03.صالتجسد)1(

6/34.3-هالمنارئفسلر)2(

.5:7عبرانيين)3(
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آراؤهكانتالذي"شيسبهوائيليس:العقيدةهذهأنكرمنأوليمونوركلا

تأثير،يكنوأ،آدمإلايضرأآدم"ذنبيلي:"كما"أغسطيوسيقولممما

كماكانيكونونأمماتهمتضع!صإنالرضعاءوالأطفال،البشرياالنوعبنيعلى

ا)1(.ايذهبأنقبلفيماآدم

12اقرطاجافيالأساقفةعقدهالذيالمجعاعتبرهاقدالنظرياتهذهأنغير

المعارفداشغعنهمتحدشاأناسالعقيدةهذهأنكرفقدذلكورنماا"مبتدعة

ا)2(.االكفارة11ممَالةفيالبريطان!ة

الأجياليخاالصلبقضيةحولالنصارىطوالفاختلأفأيضايوبهدومما

التارةالسيوفعنكتابنفلأالقاحميالدينجمالمحدالثييخنقلهماالأولى

قال:حيث

اليَالمسائلأ!منالصلبمسألةأنالتاريخحقالقعلىالواقف"يعم

الأجيالافيوالمثاممصرونصارىمموماْالنصارىبينفيماوالنفرةالشقاقولدت

رفضاَالصلبحصوليرفضونغالباَفإ!مكانواخصوصاَأالإسللاملمحبلالأولى

الاَخروالبعضفا!اَ،ونقصاَ،المسيحلشرفإهانهَيعتبرهبعف!كانلأنباتاَ،

كثيرةطوائفللصلبالجاصدونوهؤلاء.التاريخيةالأدلةعلىاستنادأيجحدهكان

والتاتياليسيون،والبارديسيانيونوالمركيويخون)4(،)3(،الساطرنيوسيوسمنها

()101Augustine on original Sin, ch 621 : 11 .p v

.9.صالنصرانبةهىما)2(

281.ص)الساطرينوسيون(:الفارقفى)3(

)والكاربوكرائبون(:الفارلَىفى)4(
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ممهمأإذ.والبوليسيون،(2)ليولنونلسارس!وا،لمايخسيونوا،(1)تيوسربوكرال!وا

المسحأنأنواعامنبضوعيسلمواأنيمكنهملابأنهغير!معكثير-قاعتقدوا

ا)3(.اوالصلببالصليباستخفواحتىحقيقةالصليبعلىماتأوفعلأَ،!ر

لانستيتوديالأعضاءأصدالفرنمم!افمهيرادوارسيوسالمسيووقال

بعضفيالمسلمين)عقيدةمنكتابه:94صفحةفيقولاباريسفيفرنمصي

ألُقىِبأنه:ويقول،وصلبهعيممىقتلبننيالقرآنهذاإناا(:النصرانيةالمسائل

موجودالقرآنقالهماوأن،قتلوهأ!موظنوافيهاليهودفغلط،غيرهعلىشبهه

عيسىأنالسفافةبفايةيعتقدون،؟نواالباسييديونمنهمنصرانيةطوائفعند

شبهوألقىنماماَ،السبرناييهونعلىشبههألتى،الصلبلمحلذاهبوهو

الفالطإن،اليهودمضطهديهعلىاستهزاءَليضحكنفسهأخنىثم،عليهشون

علىعثروقديمممىبدلصلبالحواريينأصدأنقرروافإنهم،السيرنتيونومنهم

صر!وقد،الباسيليديإنمملأمنفسوإذا!لأمه،الحواريينمنكتابفصل

11)4(.!وذاإنه:فقاللجممىبدلصلبالذيبالمحمبرناباالقديسإيخل

ممهاالمسيحصلبمسألةإنااقولا:بي!رشارالمسيوالمؤرخعنونقل

ا!لمانممايونسديأرنسثالمسيوالمؤرغعننقل(كماا)ْلاغيرأمخترعةمبتكرة

الصلببمسائليختصماجميعإن،421صااطقةالنصرانية11فيكتابهقوله

)والمركونيون(:الفارقفى1()

)والبارسكاليونيون(:الفارلَىفى)2(

5/1916القاسمىتفسير:وانظر28،.صوالخالىَالمخلوقبين)3(2و9الالارق

.5/1612القاسمىنفسير:وانظر281صوالخالقالمخلوقبمِنالفارلَى)4(

.61!5/6السابى5َ()
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ا!سيحيروااالذ-ش،منشابههومنبولسونحترعاتمبتكراتمنهووالفداء،

ا)1(.ا!صليةالنصرانيةأصولمن!(والسلأمالصلأةأعليه

ا!سيحية!التيالبوجوميلطائفةالمسيحصلبتنكرفرقةآخروكانت

الخوارح.المحمعليهاالمسيجونأطلق

وقدالميلأديعشرالثالثالقرنفي)2(البوسنةمملكة!امنتشرةوكانحَا

الرومانال!ثوليكقبلمنلامنحانمنلكثيرهذامعقد!أصلمنترضوا

هتوريوسالبابامقبأمرمسنةفيمقدسةحربأعليهمشنواالذ-ش

2سنةوفي،ال!ثالث rAبأمرأم024سنِةوفي.التاسعجزمجوريمنبأمرام

وفي./وا،لعشرين.الثا.فيجونالبابامقبأمرام325سنةوفيالراجأنوسنتمن

ا-عشز.الثاتيبندكتمنبأمرام337سنهَ

دخولهمبمرأنبعدالطائفةهذهعنتحدثالذيأرنولدتوماسالسيرويقول

سلكفييختظمواأن،لأنفسهمالبوجوميلرضافيالسببولعل11الإسلأم:في

الخاصةعقائد!فيهالخ!ابهكثيرةمواضعإلىراجع،المؤمنينالمسلمينعامة

منصورةص!التعميد،ونظامالعذراءمريمعبادةرفضوافقد،الإسلأمومبادئ

أماملانحضاءالأصنامعبادةمنوعدوادينياَ،رمزاالصليبوأنكروااكهنوت

منضاليةساذصةصلواتهمبيوتوكانت،القديسينوآثاروالتماثيلالدينيةالصور

بالزضارفتحلتالتيالرومانيةال!ثولكيةالكنائسخلأفعلى،وهذاالرينة

"أبواقعليهاأطلقواالتيالخواقيسفيكراهيةالمسلمينوشاركوا،الزا!ة

المصثر.)1(نفس

المسيحية.الوسطىالقرونفىالبلقانجزيرهَشبهفىئوجدكانثمملكة)2(
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آخر،و!شبح!له!لوإنما!لبأنفسهالمسيحأنواعتقدوا"الضيطان

ا)11.االقرآنبهجاءمماجانبفيالناحيهَهذهفييتفقون

فيللبوسنةالز3الفتحبعداختفتقدالطائفةهذهأنتوماسدبمرثم

الطوائفهذهوجودفإنأمر،منيكنوممما.الميلأديعشرالحامسالقرن

بإنإجماعموضحتكن!الصلبقضيةأنعلىواغلدليلإديهاأشرناالتي

ا!حيحيين.

للقبضجاءواالذينواليهودالرومانيينالجنودأنيوحناإنجيلفيوردأ-8

من:المسيحلهمقالحيماالأرضعلىوسقطواالوراءإلىرجعواالمسيحعلى

هو.أنالهموقال،الناصرييسوعلافقالوا؟تطلبون

منككنوااأنهمعلىدليل-يوحنايقول-كماوسقوط!الجنودفرجوع

إليهالثهرفعهالسلأملجهعيممىالثهنيولعل،صلبهعنفضلأَعليهالقبض

اوعندهمنهربواالمسيعئلأ!ذلاحمالكونهذاويقوي.الوقتذلكفي

)2(ءا

م!كم.احلىيهللىيبق

يفقدالقارئيجعلممامتعارضةنحلفةالأناجيلفيوردتالصلبقصة91-

فينجدهاالتيالضعارضأمثلأومن.الحادثةلتلكالأناجيلرواية!ةفيالكة

الأناجيل:تلك

وواصدالمجقعنواحدلصانمعه)عملبأنهمتىإنجيلفيوردما)أ(

التالبفلجنهَبمطبعةأم)V9سنهَبالقاهرةطبع288،صالإسلامإلىالدعوه1َ()

الترجمهَ.و

.1-81182صا!الذا!:انظر2()
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يا:قائلينوس!ر!زونو!عليهيجدفونالمجتازونوكانالي!سار،عن

فانزلاللّهابنجمتإننفسدُظصأيام+للأثةفيوبانيهالهيكلناقض

)1(.الصليبعن

إن21قائلأ:لجهيجدّفالمعلقينالمذنبينمنواصد"وكانلوقا:إنجيلوفي

تخافأولاقائلأوانتهرها،خرفأصابوإيانانفسكلخلصالمسيحأنتكضت

لخنا،مااستحقاقنناللأننافبعدل؟نحنأمابعينهالحمهذاتحتأنتإذالثه

لمجتمىياربابمرنيلسوع:قالثم،محلهفيليسشيئاَيفعلفلمهذاوأما

فيمعيشكونالومإنكلكأقولالحقيسوعلهفقال،ملكوتكفي

ا)2(.االفردوس

،ولوقايسبانهكانااللصينبأنيخبرمتىأننجدالنصإنهذشنتأملوعندما

فأي،وينجرهيسبهاتياعلىينكروا،خركانيسبهأصدهاكانبأنيخبر

؟!لضدقالأناجيل

احمهقيروانيأإنساناَأن)يوحنا(إنجيلماعداالثلأثةالأناجيلتدبهر!)ب

مى:يقولصليه،ليحملنحروهحمعان

ليحملفسخروهحمعاناحمهقيروانياَإنساناَوصدوا،خارجون!"وفيما

ولوقا.مرقسفيوردوهكذا2)13.اصليبه

حملالذيهو-حمعانوليس-نفسهالمسيحإنلنا:فيقوليوحناأما

38-04.:27)1(مىَ

.93-32:43لوقاراجع2()

.27:32منى)ص!(
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يفالالذيالموضحإلىصليبهصاملوهولخرجبهومضوايسوع"فأضذوا..صليبه

آخرشاثنينوصلبواصلبوهحيثجلجثةبالعبرانيةلهويقالالججمةموضعله

ا)1(.االوسطيخاويسوعهناومنهامنمعه

السلأمعليهالمسيحلجوابالأناجيلفيوا!اَاختلأفاَنجدكما(إج

هللدسيحالكهنةرئيسقالفعندمايسألا..عندماكانالكهنةلرئلس

الله؟اجمنأنت

قالالمسيحأنمرقصيذكربينما،قلتأنتقال:المسيحإنمق:يقول

هو.أنا:الكهنةلرئلس

وعنللاميذهعنيسوعسألالكه!رئيسأنفيه:صاءفقديوكأأما

لمحدالذفياسأل؟أناتسألنيلماذا...عللأنيةاالعاأنا!طمت،يسوعأجابه.تعابمه

ا)3(.اأناقلتماذايعرفونهؤ!ءهوذا؟ماذامممتهمحمعوا

نأمنهايفهميوحنافروايةالثلأثة.الأناجصِلبينبينّاطلأفأنوأعتقد

خفاءلاعلأنيةلأغاكانت؟دعوتهحمعواوالذ-كأتلأميذهعلىسائلهأحالالمسيح

11قلت"أنتفئلأ:بخفسهأجابالذهوالمسيسحأنيقررمىنرىبيمافيها..

أجابالمسيحأنفيوبهدمرقصأما-منيهذايصدروأشممونهكذاأي-

إ!إ12هوأناااقائلأ:بالإيجاب

لمسيحبهاجابهبتحيىلناماألأناجيلواختلأقابينرواياتكذل!طنجدا

وبعضها،ومرقسم!يذكرالإجاابةكمارفضالمسيحأنيبينفبعفهابيلاطس

16-18.:91)1(لِوحنا

91-21.:18)2(يوحنا
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تلكعناطد!افياختلأفهاأنريبولايوحنا.يرويكماأصابإنهيمَول:

جميعا..إ!الرواياتتلك!ةفيالثقةنفقديجعلناإثباتوابالننيالحادثة

وأنالتحلىصدشا9الأ!احكبولوقامرقسا7الأ!احأوائلفي02-

.ويعقوبو-رحنابطرسومعهليصلىالجبلإلىصعديسوع

ونظرواكالبرقتلمحفصارتثيابهوابيضتو!هتغيرإذيصليهوفبيخما

الذينالتللأممِذفأمافأظلتهم!ابةوجاءتالمظهرقدوإيلياءممرانبنموسى

الساعةتلكفيالمسيحرفحعلىدللوهذافناموا،افومعليهمفوغمعهكانوا

الي!ود.أعدائهيدمنوصيانته

قبلهأواليهودفيهطلبتهالذياليومفيوغقدذلكيكونأنمنماغوأي

غيرها)1(.نقلفيتناقضوانقلهاكمافيواختلفواتناقضواوالرواةيومإنأوبيوم

الم:قالحينالمسيغأنعشرالثامنالأ!احيوحناإنجيلفيحاء21َ

أعداءضذلانهذافيأليس،الأرضعلىوسقطواالوراءإلىرجعواهوأناإتي

ارتفععليهممغشئاسقطوالماأ!ميبعدفلأبسويم!صوهأنالمسيحووقايةالثه

العظيمالقر2نيخاتعالىقالصعدكاثمالساعةتلكفيعنهمتنحىأومعززاَ

)2(.الشبهعلىوخمامنهمفوغإلَيهِ!الثهُزفَعَهُ)بَل

اليهوداسطسققدالمصلوبأنالأربعةالأناجيلأ!ابروى22-

لايةالح!فروعفيبينهماختلأفعلى،يشربهوافذافهبرممزوجماَظافأعطوه

n.1'2صوالخالقالمخلوقبينالنارق1()

287.صوالخالقالمخلوقبينالفارق2()
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يوماَأربعإنيطويالمسيهحكانأنالأناجيلهذهفييروُنأنهمعأصلها،في

الحاجةيظهركيفتعرفونهلسغطعامأليإنللتلأميذ:ويقولليآَ،وأربعين

عنفضلأَالناسآحاديفعلهلاهذا؟واحدةساصكةعطشبسببلأعدائهوالمذلة

المشبهغيرههوالمستسقِالمطلوبأنعلىدليلهذاْفيالأنبياء:أليسخواص

ء؟)1!.

بنحوالإسلأمقبلالعلماءأثبتهااليافسفةو!برناباإنجيلفي23-

كلوذاهوصلبالذيوإنمايصلبأالسلأمعليهالمسيحأنسنةثلأثمائة

او"ادلما:!ابرناباإ!بلفيصاءوقد،المسيحشبهسكليهألتىالذيالإنحريوطي

كفيردنوجميسوعحمعيسوعفيهكانالذيالمحلمنيهوذامعالجنوددنت

الخطرالثهرأىفلمانياماَعشرأصداوكانضائفأ،البيتإلىانسحبفلذلك

منيسوعيأخذواأنسفراءهوأوريلورفائيلوميفائيلجمبريلأمرعبدهعلى

أ.العا

لحملوهابخوبعلىالمشرقةالنافذةمنيسوعوأخذواالأطهارالملأشكة!اء

الأبد.إلىالثهتسبحالتيالملأشكة!بةفيالثالثهَالسماءفيووضعوه

نياماَالتلأميذ!هموكانيسوعمنهاأصعدالتيالغرفةإلىبعنفجهوذاودخل

شبيهاَفصارالوجهوقيالنطقفي3صوذافتغيربميببأمرالعجيباللّهفأق

أينلينظريفتشأضذأيقظناأنفبعدهوأما،يسوعأنهاعتقدناأنناحىبيسوع

11.الاَنأنسيتنامعلمناهوسيديا"أنتاوأجبناتعجبنالذك،المعلمكان

288.صالفارق-ايضا-وانظر،991صالخزرجيعبيدةأبا:انظر1()
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11الإنحريوطيكلوذاتعرفونلاحتىأغبياءأنتم"هلمبتسماَ:فقالهوأما

لجسوعشبيهاَكانلأنه!وذاعلىأيدح!موألقواالجنوددظتهذايقولوبينماكان

هربضاكالمجانين...الجنودجمهورورأيناعوذاقولحمعثافلمانحنأما(وصهمنكل

فقاليسوعأنهصادقوهوأنكرلأنهمنه؟ساخر-شوأوثقوهكلوذاالجنودفأضذ

إسراشلعلىم!لنجعلكأتيناقدلاْنناتخفلاسيدي"يابه:مستهزئينالجنود

ا)1(.أالمملكة!رفضأندُنعلمأنناأوثقناكوإنما

إذاكانلأنه؟ابخواتتسليمبعدمالقوللوجبالعقيدةهذهسلمنالو24-

إلىالجحيمأهلومنالخطيثةبهذهمتلبسإنالسلأمعليهماوموسىإبراهيممثل

ولاسيما!يما؟!وموسىظيلأَإبراهيمفاتخذلا!مااصطفاهافكيفالصلبوقت

والبر.بالصلأحالاْنبماءلهؤلاءشهدلدالمقدسالكتابأن

وعدمابالقضاءالرضاعدميقتضي؟مملام2اضذلتنيأإلهيإلهيأا:قوله25-

المصلوبفيكون،ذلكعنمترل!السلأمعليهولجمم!،تعالىاللهلأمرالتسليم

نفسه،علىأالعاليؤرنزلالسلأمعليهالمسيحإنتقولونوأتتملاسيما،غيره

؟!ذلكخلأفإلىيؤديماعنهشوونفكيف،ورجسهافميطانمنويخلصه

السلأمعليهموهارونوموسىويعقوبوإ!اقإبراهيمانتورايمفيروايتمع

!ابواوا،الموتمنيجزعوافلمر3بلقاءمستبشر-ش،كانواالموتحضر!لما

ف!ن،وربإله-بزعم-والمسيح،دئهعبيدأأ!ممع،يعيبوهوامذاقه

يخره)2(.المصلوبأنعلىدلذلكيكنأولما،منهمأثبتيكونأنينبغي

المئئين.بعدعشروالسابععشروالسالسعشرالخامسالفصلبرنابا:إنجثل)1(

.9910552صالخزرجي)2(
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الرنمعلىأنهالكفارةعقيدةفيجيداند!اأنيح!بالتيالأمورمن26-

العفائدكثرعليهاجثوخطورتهاالمسيجةالديانةفيالعفيدةتلكأ!يةمن

يخامبعثرةنجدهابلالنصارىأناجيليخاوا!ةمفصلىشداأنهاإلاوالطقوس

الفلسفة.تلكمؤسسومؤلفاث،الديانةلتلكالأساسيةالكتبفيكثيرةمواضع

يقومالتيالأساسيةالعقائدبمرفييطنبوجدناهمثلأَالإسلأمإلىنظرنا"فإذا

بأسلوبئفصيللاَ،ذلكويفصلا،خر،والوم،وافبوةالتوحيد،علهاكعقيدة

ذلكصعنيختلفالمسجيةالديانةفيالأمردكنمعآ،والقلبالعقليقغ

لاأخرىاالأديانعنوتميزهاالمسيحيةعليهاششكزالتىفالمعتقداتلاختلأف

الصلأةعليهالمسيحلسانعلىشر!لهايوجدولا،أناجيلافيبمرلهايوصد

واقجسد،الحلولوعقيدة،اقثليثعقيدةذلكمثال،حوارييهأصدأووالسلأم

الكريمالقارئأ!اوإليكعنها،الحديثبصددنحنالتيالكفارةعقيدةوكذلك

الكفارةعقيدةأنالمسيحيونالسادةوينم،الأناجيلفيوردتالتيا!لتك

منها:مستنبطة

أ)11.خطايا!امنشعبهيخلص!نه،يسوعاحمهوتدعوابناَ،افستداا-

ا)2(.االربالمسيحهونحلصداودمدينةفياليومدمولدإنهاأ2-

ا)13.أالضعوبلجيعأعددئهالذيخلأععكأبصرتا!دعينيالأنا3َ

21.:)1(صلَىا

.,,2:)2(لوفا

03.:2)3(لوقا
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1121(.هكقدماويخلصيطلبديىصاء،قدا!نسانابنا!نا4-

نفسهولبذلليفدمبل،ليخدميأ!أأيضاالإنساناجمنأنبه!ا5-

ا)2(أ

،ث!ثيرشعنفدية

أجلكثير!نمنيسفلثالذيالجديدللعهدالذىِدكاهوهذاالأن62-

12)3(.الخطايالمغفرة

.الكفارةعقيدةعدىبهايستدلالتيالنمموصهيتلك

وقد،الجلهذهسوىالأناجيلفيشئالكفارةعقيدةشأنفييوجدولا

سالفةالمحلهذهقراءةبمجردالذهنإلىتتبادر3ساأالعقيدةهذهشهرةمنبلخ

منالذهنفا)غوهوالجلهذهإنسانقرألو:إنصاف!انتساءلأننابيدالذكر

يحَليهاالتيالمطولةانعقدهَالعقيدةتلثمنهايستنبطأنيمكنهلتفصيلأتها

الذيا!سيطالواخالمفهومإنمالا..!بالطبعالإصابة؟فيكتبهمالنصارىعل!اء

منالمىا*معليهالمحيحأنالجلتلثمنالمنصفالباحثايأضدهأنيمكن

مسشد،الماضيةخطايا!مغفرةأسابولتوفيرالضلألمنالناسإخراجأجل

لها.استعدادهعنيعربالجلهذه!اوهو،نفسهلبذلحى

نأالمبهمةالعباراتهذهتفيد:كيفالنصارىمنالذكرأهلنسألونحن

ولذلك،خطئهأصلمنالإراديةحريتهسلبتقدالسلأمكانعليهآدمسيدنا

91:01.)1(لوفا

45.:2801،مر!س:02)2(متى

(r)28.:26مئى
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رضيعفاشتحقكل،أولادهو!يعةلمجعتيمامعاالأصليةالخطئة11فركبت

أقنوم،ا!طهللعااأصليةاالخطئة11هذهتحملمْ؟!؟الدائموالعذابالعقاب

كتابمأليس؟!الناسجمبعخطايامنبماغفرثمماْ،مصلوباَبكونه.*!لابنالق

الىالنفس11قال:عندفاالعقيدةهذهكلدمبكاصرحالذيهولقسهالمقدس

برلاجمنإبممنيحمللاأبوا،أباإثممنيحمللالإبن،تموت.،هبتخ!ك

؟)1(؟11يمونعليهالشريروشنزتب3يكوءليهالبال!

التيالجلبهذهالكفارةعقيدةبيانالسلأمعليهالمسيحغرضوإذاكان

العقائدمنأنهاشرونوأنمخصوصاَبتفاصيلها؟يبينهااسابقا،فلماذاأوردناها

؟)2(النحاةمناطبهاوالإيمانالمسجيةفيا!ساسية

نأوهو؟خر؟دهمالنصوصتلدُمنيستنبطأنالإم!نفيأليسإنهثم

إلىالناسأذنبفهما،أمتهجميعوذنوبخطاياتحملقدالسلأمعليهالمسيح

أول؟االيو!منذتنفيه!هاالكنائسظلتماوذلك،يعذبونلاالقيامةيوم

هذامنهاأضذواا!لهذهقرأواعندماالمسيحيينعلماءمنالمنصفينإن

الفلسفةتلكمنهايأضذواأنبدلإلصِهأشرناالذيالصحيح،البسيطالمفهوم

إ!المعقدة

تاريخمنالأولالدورفيتيس"كوائليسال!مهذاإلىمالوممن

المعارفدائغفيوقيل،الجلهذهالسوزينيةالفرقةشرحشاوبذكالمشحية)3!

.81:02قيالحز())

ببدها.وما157صالنصرانيةهىما:انظر)2(

)3(.Augustine,On Originasl sin, ch. II. .P 621 VI
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المسيحوموتحياةفييرونلا"إنهمكالؤا:عنهماطديثمعرضنيالبرلطانية

1(.ا)اوال!اةللظصرجيذاطريقاَإ!السلأمعليه

درساالمسيحوموتحياةأنالكفارةمعىأنلارد"ايي12يرىكانكذلك

2(.إوالرحمةللعطفكاملأ

أقوالمنبقوليثبتلا،اليومالكفارةلعقيدةالمتبحالمفهومأننخلصو!ذا

الواخعليها،مفهو!ابهااستدلالتيالجلوأن،السلأمعليهالمسيحسيدنا

منها.أهـلدمايخرالبسيط

عصدةإديهاتستندجملةأيضاعند!نجدفلأالحواريينشطرو!ناولينافإذا

هوفلسفاتهامجميعالكفارةبعقيدةجاءالذيالأولالرجلفإنإذأ،الكفارة

الروميين:إلىرشائلهإحدلىفييمَولالذي"ابولس1

،الموتوبالخطيةأالعاإلىاططيةدضلتواصدبإنسانذلاقكأنماأجل"من

كانتالناموسحتىفإنه،المجعأخطأإذالناسجمغإلىالموتاجتازوهكذا

ملكقددكن،ناموسيكناإنتحسبلااططيةأنعلىا،العافياططية

الذيآدمتعديشبهعلىيخطئوااالذكأعلىوذلكموسإلىآدممنالموت

واحد!يةإنكانلأنه؟الهةأيضأهكذاليسكاططيةودكن،الاقتيمثالهو

الواصدبالإنساناليبالنعمةوالعطيةاللّهنعمةفبالأولىكشيراَالكثيرونمات

العطية؟هكذاأخطأقدبواصدكماوليسللكثير-كأ،ازدادتقدالمسيحيسوع

نإلاْنهللتبرير؟خطاياكثيرةجرىفنالهبةواْما،للديونةواصدمنالحمأن

.!الكفارةمقالة652.ص2،جالبرلِطانيةالمعارفدائرة1()

نفسه.المصدر2()
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فيضينالونالذينأولىكثيرأفبابالواصد،الموتملكقدالواصدبخطيةكان

بخطيةكمافإذاَ،المسيحيسوعبالواحداطياةفيشلكونالبر،وعطيةالنعمة

جميحإلىالهبةصارتوا!ديرهكذاللدينونةالناسجميحإلىالحمصإرواصدِ

هكذاخطاةالكثيرونجعلالواصدالإفسانبكلعصيةكمالأنه؟الحياةلتبريرالناس

ا؟)1(اأبراراَالكثيرونسيجعلالواحدبإطاعة(يضا

والايمماعاالشرعمقبمزيدقانلاويضيف

معهفدفنا،لموتهاكدناالمسيعليسوعاكدمنأنناصتجهلون"أم

نحننسلكهكذاا،ببكلحدالأمواتمنالمسيحأقيمحىك!اللموتبالمعمودية

أيضانصيرموتهبشبمامعهمتحدشصرناقدبهاإنلأنهاطياة؟حدةفيأيضا

لا3اططيةجسد!طلمعهصلبقدالعحَيقإنسانناأنهذاعالمينبقيامته

ا)2(.للخطيةأيضانستبعدنعود

المسيحيونابهايقولالئيبالصورةالكفارةعفيدةفإنأمرمنصكنوممما

أسسهاالذيفهوبولساضتراعمنهبوإنماالحواريينولاالمسيحعنتؤشر

أصولها.ووضع

..ثنيه5الحلرعقي!ة

أورباعلماءقررماالسلأملجهالمسيحبصلبالقولبطلأنيوبهدومما

منالنصارىإلىانتقلتوالفداءالصلبعقيدةأنا،ثاروعلماءومؤرخو!

حولأورباعلماءقالهممابعضاَوإليلق..المسيحيةسبقتالتيالوثنيةالديانات

:العقيدةهذه

.91-5:21نميولروا(1)

.6-6:3نالرومرر(2)
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الدياناتمنيقابلهاوماالتوراةخرافاتفيكتابه()دوانقال)1(

يلي:مااا18،82أص،الأخرى

الذيفشنوالإلهنفسهو-الذي-البكرالمولودأنكرشناالهنود"يعتقد

حملها،ثقلمنالأرضيخلص3حنواتحرك-رأ!معلىانتهاءولا،ابتداءلا

ا)1(ا-

عنه.ذبيحهنفسهبتقديمالإنسانوظصفألماها

فيكتبمصورهوكمامصلوبأصوركرشناقد(مورإ!سترأنوبمر

معلقاَ.الإنسانقلبصورة!صهوعلى،والرحليناليدكأمثقوبالهنود

نإ:تقولوالنصارى.الذهبمنا!طيلرأسهوعلىمصلوبأصورة،ووجدت

)2".الشوكمنا!طيلرأسهوعلىصلبيسوع

االود"ويعتقدر!ته:منالأولالمجلدمن326صفي)هودُ(وقال

ا)3(.اططيظمنللناسفداءذبيحةنفسهوتقديمالاكهةأصدتججسدالوثنيون

عنالكلمسياقفي(القديمة)الدياناتفيكتابهكوكسجورجالقسوقال

ذسصة،ثخصهقدملأنهلاهوتاَ؟المملوءالوديمبالبطلكرشنااويصفونأالهنود:

11)4(.سواهأصدعليهيقدرلاهذامملهإن:ويقولون

"ويعتقدالسابقمنكتابهالموضعنفسفي-أيضاَ-هوكالعلأمةوقال

التي!رعائهمفيصاءماذلكعلىيدلومما،ايأصليةباططيئةالوثنيونالهشد

.41صالنصرانيةالديانةفيالولثيةالعتاند)1(

6/28.المناروتنس!ر43صالسابقالمصثر)2(

(r)6/28المنارلَفسير.

42.صالنصرانيةالديانةفيالوثنيةالعقائد)4(
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بالإثمأيوحملتنيشرهـةوطبيعتيالحطيئةومر!كبمذنب"إنيبها...يتوسلون

ا)1(.اوالذلؤبا،م!ممزيلياالخاطئينيانحلصالحندقوقيةالعإنياذاكلصني

يرويهماعلىانطباطَاكزفهوإبوذه(فيالبوذيينعن"هم!ىماوأما)ب(

"المسيح،يسمونهإ!محتى،الوجوهجميحمنالمسيحعنافصارى

كاملدهاله،كاملإنسانإنه:ويقولون،االعاونحلص،الوحيدوالمولود

منويخلص!البشرذنوبليكفرذبيحةنفسهقد!لىانه،بالناسوتتجم!

ذلدُكثيربيٌن.السمواتلملكوتوارثنويجعل!عليهايعاقبونفلأذنو3

رصلتهفيو)هوك(بوفا()لماريخفيكبه(إبيلمنىالغربعلماءمن

ا)2(.ويخر!االسض!كريتيةا،دابتاريخفيكتابهو)مولر(

العهدقديمإلهيلخلصوالموتأالتأبواسطةالفداءكان:دوانقال()ج

عنيقول)يبكينك(المدعوالمقدسةأصدكتبهموأنالمجنيينعندجمداَ

سيعبوإنهوالأرضيةالسماويةالفضائلذوالواصدالقدوسإنه:تيان

عظيمتياراجَيازمنلاولابداكثيراَ،ويتأيعملوأنهالبر،إلىالكون

تليقذبيحةللربيقدمأنعلىالقادرالوحيدوأنهنفسهإلىأمواصهتدضل

والفلأسفة،لْوتهماكتسابأصلمنذبيحةأنفسهميقدمونفالناسبه...

فلأجلشانالقدوسأماعياالمقثبيتأمراءواوشهغجاهلاكتساب

ا)3(.شىِءأقبلكلالأزلمنذيموت-الناس

.41صالسابقالمصدر1()

.6/28المنارتفسير)2(

.47صالوللبةالعقاند)3(
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المصريونايحترما384:ص()الخرافاتفيكتابهموريالعلأمةلَال)د(

ا)1(.االحياةالناسليألذبيحةالنفسلتقديممثالأعظمويعدونهأوسيريس

الأبديوالواصداطياةوإلهوالفاديالخلصيدسهورسوكان)ص(

يعبدهفقدكانالخلصالوحيدالولدأيضاأتيسويدسالوحيد.والمولود

ثحرةعلىمقيدبرجلويمصلونه(الصغرىآسياس!ن)و!الفريجيون

إنهكولونفإ!مالمجليتيونيعبدهكانالذيأبولوشبيهحملر!ليهوتحت

ا!طدانيإنجنودعليهقبضوقدالجماثبعلحكيموإنهبالجسدفات

أ)2(.اظ!صهم!جلصلبوأنهتألمايزداد3وحمروهوقتلوه

مصلوباَإنساناَالإلايمثلونالمجليتيونكانجم!هونمسسلَالت)و(

والسوريون،حملصورةرطهوتحتخشبةعلىمجبلالرصلينمقيد

ويدعونهالناسأجلمناتأعذراءمنالبكرالمولودالإ،تموزإن:يقولون

مننحصوصيومفييحتفلونوكانوا،المصلوبوالفادي-الخلص-

ويندبونهفراشعلىيضعونههوأنهعلىصنمافيصنعونلموتهتذكاراَالسنة

لنا!بتقدقاساهاالتياثلامفإنبربمثقوا-قائلةترتلوالكهنة

ا)3(.أالخلأص

.48صالسابق1()

.48-94صالسابىَ)2(

.94صالوشِهَالعقائد)3(
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بالطبالقولىعلافىالنصا،4شبطف

فالملعاناةمئهالحل!مسالةانبكض!عيدع!،ل!الىهالشب!هأ

..قطكج!بهـا

الشبهة4فذهعلىالرد

جمععنجمحفييحإرأنصاهاقواقىلأن،باطلةالصلبتواشدعوى

وأن،فبلهمممنالإخبارفيالكذبعلىاتفاق!العقليجوزلاجمعكثيرعنكثير

ممناقوا!ربهميحصلالذينأفراداجميححمعقدطبقةمنكلفردصيكون

هذهمنشرطاختلفإذا،أخيرةاالطبقةإلىهكذاالسنديتصلوأن..قبل!

التواشر..يضعقدلاالشروط

الشروطهذهوجدنا-الصلبقضية-معضاالتيالقضيةإلىجئنافإذا

حدسلغونلاعند!المحدةوالرسائلالأناجيللأنكتابفيها؟متوفرةغير

-الذ!ء-كبعضشاهدومن،مشاهدةعنمنهمأصديخبروأ،التواشر

نأيوحنا:إنجيلفيوردما:نقولمايوبهدومماوالو!لاشتباهعليهيؤمنلا

،كماالبستانيأنهوظنتفيهاشتبهتبالمسيحالناسأعرفوهبالمجدليةمريم

11فيهيشكونإنهمأ2الم:قالأنهالمسيحعنيرونهنصًاشقفيمابمرتأني

.أخرىبهيئةالمظهرإنه:مرقسقالوكذلك

شبههيلتيأنيبعدفلأ،عاداتوخوارق،معجزاتلاكانتالمسحأنكما

عزثميضقلهاإديهمعزيماإنثم،صورتهغيربصورةبالتشكلويضجو،غيرهعلى
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فيهللنصارىصارالذيالعصرإلىطبقةبعدطبقةمنهمبالسماعالتواشعدد

دينهم.فيهايظوونوحريةمك

لم:الثانيهالشبهـهأ

أنكرهاكمامنفيهملوجدعليهامتفقاَمتوا!غالقضيةهذهشكنالويقولون

هذهفيتخالفهوأكا!ليثعقائدهأصولفيالجهورضالفتفرقفهموجدل!

.العقيدة

الثمبهة4هذهعلىالرد

منأ!كرهقدالصلبأنيعلمونالنصارىبتاريخوعلمدرايةالمالذكن

يوستينوستلمذتاتيالؤسألَباع-والتاتيالؤسيين،السيرنثيينفرقةالنصارى

وغير!..ربوكراتيينوال!،والباسيليديإن-الشهيد

الرسلرصلةالمسيحيكالكتابأخرىيخماكتبالقرآنقا،مامثلوورد

ويوحنابطرسأخباروفيها،نالنصارىعندا!زيالأعالكتابيشبهوهو

بدلهآخرواصدصلبوإنمايصلباالمسيحأنفيهوردومماوغير!واندراوس

ماكذا()فتيوسيدسو2خرالقرآنمترجمالإنجل!زيسيلالعلأمةرواهكما

بهأقمايؤيدالمسيحيونرفضهاالتيالأناجيلأصدوهوبرناباإنجيلفيورد

وأمرتانحيسةرفضتهاالتيالكتبتلكلعليدريوعنا(.ممَامائمالقرآن

جمةفنجطالمجاعاختمِارفينثقلافنحنأيضاَ!.الصلبتنكربإحراقهاكانت

.مكالعدهعداماونعد

بمطبعهَط/الأولى441صانبيائهكبَفيالددين:صدكَلتوفلِقمحمدداانظر)1(

03319المنار 1 A__/rام.
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الثالثة:الشبهـه

منمعصومةمقدسةوهماكتبالصلبأثبتتقدأناجيلاإن:يقولون

أثبتته.مااعتقادفوجبالخطأ

الشبهة،هذهعلىالرد

-ممهاأيضا-الجديدالعهدورسائلبالأناجيلدشىالتيالكتبهذه

ا،تية:للأدلةالخطأمنمعصومةليصت

أيديفييبقوأ،الأصليةنسخهاضاعتقدالكتبهذهإن2)1(د

!راجمها.إلاالناس

ينسبالذيإلىنسبتهتصحمنهاكتابليسالكتبتلكإن()ب

متوا!ق.غيرلأنهابهيولقتاريخيسندمنهاأي،فليسإليه

)1(.الصلبقضيةفيخصوصامتناقضةمتعارضةا!ناجيلهذه(إج

الإنجيلهذاعلىإياهاو!رجيح!برنابابأمثالهاكإنجيلمعارضةأنها)د(

لناثقةلاالتيالمجامحتلكاعماد!افياتبعوالأ!معندنا؟مرجمأيصلحلا

عندنا)2(.ولاعند!معصومينولاكانوابأهلها،

إليناوصلالذيالإلهيالكتابوهوالكريمبالقرآنمعارضةأنهم)هـ(

صلبعنتخبرالتيالكتبفهذه،الكتبسا!رمنيخرهدونبال!واشر

المسيحصلبنفىالذيوالقرآن،بالقرا!نالظنمناكزتفيدلاالمسح

فيه.ريبلاالذيالقطيالعميفيدأنه؟تقديمهفوجبقطي

البحث.هذامنصراجع(1)

.6/03المنارتفسير)2(
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:،ابمهالاالشبهـهأ

جماءواالذينالجنودثخصهومجهلالمسيحفييشتبهأنجازإذا:يقولون

فهل،عليهالقبضبعدصلبهطلبواالذ-كأالكهنةؤساء,,واط!معليهللقبض

المعرفة؟حقيعرفونهالذ-شومريدوه-للاميذهذلكفييشتبهأنيجوز

الشبهة4هذهعلىالرد

أصديميزأنالعسيرمنيكوندرجةإلىبعضاالناسبعضيشبهأنيمكن

تلكمنهاأبمر.لذلكأمثلةال!ثرعيالطبكتبأوردتوقد،الخشابهينبين

اللغةفي(الشرعيالطب)أصولمؤلفهما:فيو"فريد""جاي"جمرهاالتياطادثة

يدعىثخصلمعرفةشاهداأ05فيهااستحضراطادثةوهذها!نجليزية)1(.

والباقون،غيرهإنهخسون:وقالهو،هوأنهمنهمأربعوننجزمصير""مارتإن

الخحخصهذاأناقحقيقمناتضحثم،رأياسدواأنيمكنهموا،جداحرددوأ

ماربينزوصةءوعاشالمثبتونالشهودهؤلاءبهوانخدعجمير""مارتينغيركان

مارتين،أنهمصدقونممهم،سنواتثلأثمدةومعارفهوأ!ابهبأقاربهمحاطا

محكةفياطماستأنفالفاطعةبالدلائللظهوركذبهعليهالمحكةحكتول

سبعة:وقالمارتينبأنهمنهمعشرةفأقسمآخرونشاهداَللاثونفأضرأخرى

فرنسافي،أم953سنةاطادثةهذهصدثتوقد،الباقونوشردد،غيرهإنه

اهاكثر.شأمثا

الخاعسة:الشبهـه

فساءوظهرودفنهموتهبعدقبرهمنقامقدالمسيحإن:قائليقولثقد

6/33.المنارثنسبرعننقلا()'
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اتفقتولَد،جسدهفيالمساميرأشربعض!ورأى،آخرئولأناسولظلأميذه

صلبالذيبأنالقو!وبينهذابإنيجمعفكيف،الأناجيلجميحقيامهعلى

؟غيره

الشبهة؟هذهعلىالرد

منقا!قديسوعأنالوقتذلكنمياشاعقديكونأننستبعدلانحن

ذلكفىِالأقوالواضطرتجاالظلأميذِوبعضالنساءبعضورأىوأنه،قيره

يفممروهذاالإشباعاتئكمنوحمعهبلغهماحسبإنجيلصاصا!لىفكتب

وهبأناجيلاعليهتحتويالذيالعجيبواقناقضالشديدةلاضطراباتلنا

المجدلانيةمريمتخيلالإشاطتتلكسببيكونوقد،المسيحقيامةقصةتح!

فامرأة)!!!(شياطإنسبةمنهاأخرحالمسيحأنتدبهرالاْناجيلوأنخصوصا

الرؤيةأنوئحوز،!متهالمسيحرأتأنهاتخيلتأغاتحل،كهذهالمزاجعصبية

منها..حمعوهاأنبعديخر!أوالتلأميذمنأيضالغإرهااتفقتالخيالية

أثمشراأ،والخيالاطقيق!ةبيناقييزعلىيقدرونلاالعامةهؤلاءوأمثال

زمناَعاشروهأنكانوابعدإيمانهموضعفغباوتهمعلىوبخ!المسيحأنيروون

وقتنبيهمشكوالضعفهمأ!م،كماالمعجزاتمنبهتعالىالثهأيدهمافيهشاهدوا

بعضهم.علهوارتشىأمثلهموأنكرهالشدة

اطفيقةبيناقييزعدممنهميستغربلاوالنساءالصيادينهؤلاءفأمثال

،كالحزن،للناسالعصبطلانفعالاتحالفيذلكمثلوقعوطالما،والخيال

زمناَيممهثخصالأحوالهذهمثلفيل!نسانيتراءى،والعشق،والخوف

الواقعةإليهذصنامايوبهدومماوالأصلأمالرؤىفييحصلك!اقصيراَأوطويلأَ
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بلد!فيووقعتالثانيالقسممنالإبرين()الذهبكتابصاحبرواهاالق

يزلاوأنهكيرَايحبهولدكانلاماتأنهالجزاركأبعضأضبرفيقال:()فاس

ليلأَدأبههذاف!نمعهوجوارصهكانشاممهاعقلهإنحىفكرهفيثخصه

علىالغنملشراء(إفاسأبوابأصدالفتوحبابإلىبومذاتخرحأنإلىونياراَ

جنبه-إلىوقفحتىإليهقادموهوعياناَرأهإذفيهفكرهنجالالجزارشطدة

أشتريحتى-اشترتها-لشاةالشاةهذهضذولدييالا:وقلتفكلمتهقال

محأ!كلمقريباَمنكانحمعنيفلما،حممىعنقليلة!ةحصلتوقدأخرى

عنالولدوغابحسيإلىرجعتفلماممموني؟أنتلثكلممنءقالوا:لدالو

)1(.وتعالىتباركالهإلاعليهالوجدمنباطنيفيحصلما...يدريفلأبصري

المنامية.كالرؤيةخياليةرؤيةهذهأنيعمهذامثل،يقحمنوماكل

الشخِأنافاسبعضتحلفقدمصرفيصدثتثانيةواقعةوضاك

فيطارثم!هعلىووقفمصر!ةبجوارالمعروفقبرهمنخرحالمتبولي

فيالخبرهذاشاعولما،اليونانيون!ئهاالتيالجديدةالكنيسهعلىؤشلالهواء

المتبرلي،باسعم!فونوصارواالكنبس!ةعندالعامةمنظقكثيراتجعالقاهرة

بعضوروتفيها،المتبوليرأواأثهممنهمكئيروادعى،بالقوةالشحرطةففرقتهم

،الناسفصدقهالخبوليأناقالالسبعينأبناءمنمجذوباَأناليوميةالجرائد

منواليونانيينالمصريإنعوامبينطدثاطكومةحزمولولا،بهيتبركونوصاروا

وفرقتذلكتداركتاطكومةودكنالدماء،فيهاسفكتف!المسألةهذهجراء

وحسبثه!2(.بعف!علىوقبضتالجاهيرثهل

.604/المنارتفسير(1)

.6/44الساب!2()
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فيتقحالنأسكئيرةبعضتخيلعلىتبنىالرالإثطتأنتقدمممايتبين

.الناسمنويصدقهاكثيروم!نزمانص

)روحفيكتابه(لوبون)غوستافالفرنسيلاجتماعياالعاذلكبينوقد

اضزاعفيالوحيدالسببهوليسالجا!تصدقسرعةإنأا:فقال(لاجتماع

التشويهوهوآخرسببلذلكبل،بسرعةالناسبينشتشراليأقاصيصا

فتنقلبللغايةبسيطةالواقعةشكونإذ،اتجعيننحيلةفيالحوادثيعتورالذي

ول،الضخيلأتبواسطةتكرالجاعةلأنإبطاء؟بلأالجاعةخيالفيصورتها

.امعقولةعلأقةأدقوبلِنهبينهاليستخيلأتإلىمجرتخيل

فيهاوضاضتفرنسافيوقعتصادثةرضارشيدمحدالأستاذبمروقد

السطورهذهاكتبألاااقال:الشبهفيهالانخدد3طشأوكان،باريسجرائد

عرضت)السين!نهرمنجثتيهماوإخرا!صغيرتينبنتينبذكرملأىوالجرائد

يبوَااتفاقأفي!أقوالممواتفقت،موبهدةمعرفةثخصاَعشربضعةفعرفهماالجثتان

سصقاذلكيئأهبونالظإس!فبيمابدفنهما،فأذنالضحقيققاضنفسفىِشكمعه

وب!تبينهماصكنواباقيآنأنهماوظهربالإجماعالشهودعرفهمااللتينالبنقينالقدر

التيالأمثلةفيوقعماعينهووقعوالذيجدأ،بعيدشبهإلاالمفقودتين

فمىت،ذلكفقاالوفلأنةفلأنةهماالغريقتينأنالأولالشاهدتخيلسردناها:

ا)1(.االباقيإلىالتأثيرعدوى

6/42،المنارلَفسمِرعنناللا)1(
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اممالصأ!م

الكرلِم.الترأن.

برنابا.للقديس-برناباإنجيل.

.شنودةلزكي-الأقباطتاريخ.

رضا.رشيدمحمدللأستاذ-المنارلَفسير.

اللهجمدللمهدديالصليباووعلىالردفيالأريبتحفة.

.الترجمان

أرنولد.لتوماس-الإسلامإلىالدعوهَ.

صلثَي.توفيقمحمدللدكثور-أنبيائهكتبفياللَهدلِن.

بنلعفدفالنصارىمذاهبعلىتاريخدةلاهوتيةرسالة.

مومل.

الهاشمي.فؤادلمحمد-اسلاعيسر.

الئتير.محمد-النصرانيهَالدلِانةفىالوتتيهَالعقائد.

القديم.العهد.

الجديد.العهد

.زادهالرحمنلعبد-والخالقالمخلوقبينالفارق.

العثماني.لَقيلمحمدالنصرانيهَ؟هيما.

الشعراو!ي.الشيخلفضيلة-والمسيحمريم.

شلبي.أحمدللدكنور-المسيحبهَ.

نصيبين.انمط-الِلدامجالس.
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العتابمعتويات

الموضوع

المقدمة

والاتحادالتجسدعيدهَ

العفيدةلللكهالئةمئاقشة

والفداءالصلبعقيدة

المسدحيينعندالصلمباهمية

المسبحيوقيصورهاكماالكفارةعقددة

والفداءالصلبلعفليدةهادئةمناقشة

ولثلِةالصلبعقيدة

بالصلبالقولعلىالنصارىشبهات

عللِهاوالردالأولىالشبهة

عللِهاوالردالئاندهَالشبهة

عليهاوالردالئالئهَالشبهة

عليهاالردواالرابعةالشبهة

عليهاوالردالخامسةالشبهة

المراجعأهم
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 بسم هللا الرحمن الرحیم
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